الشركة السعودية لمنتجات األلبان و األغذية )سدافكو(
تقرير مجلس اإلدارة للسنة المالية
٢٠١٧/٢٠١٦م
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
حضرات السادة المساھمين الكرام  ،السالم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته،
يسرني أن أرحب بكم بالنيابة عن مجلس إدارة الشركة  ،في اإلجتماع السنوي والذي نستعرض فيه التقرير السنوي لألثني
عشر شھراً المنتھية في  ٣١مارس ٢٠١٧م والذي يتضمن النتائج المالية وتقرير مراقب الحسابات باإلضافة إلى أبرز النتائج
التي تم تحقيقھا خالل العام.
إتسم العام الماضي بإنخفاض عام في اإلستھالك من قبل المستھلكين عالوةً على تنافس حاد في أسعار الحليب ،و قد بلغت نسبة
اإلنخفاض في المبيعات  %٦،٣والتي تم تعويضھا بإنخفاض في تكلفة مدخالت اإلنتاج نتيجة تدني أسعارالمواد الخام الرئيسة.
حققت الشركة صافي مبيعات بلغ ١٫٨٥٨بليون ﷼ بنسبة إنخفاض % ٦،٣مقارنة بالعام ٢٠١٦ – ٢٠١٥م ،ومع ذلك فقد
حققت سدافكو صافي دخل تشغيلي بلغ  ٣١١مليون ﷼ بإرتفاع بنسبة  % ١٢،٧مقارنةً بالعام الماضي.
واجه الجميع تحديا ً في العمل التجاري وتشير المؤشرات إلى أن ھذا الوضع سيستمر لفترة من الزمن  ،وقد إنكمش الدخل المتاح
والمستھلكون يواجھون قيوداً في اإلنفاق.
وفي حين تعد ھذه الظروف أفضل بالنسبة للشركات الرائدة في السوق والتي لديھا عالمات تجارية قوية ومعروفة  ،إال أنھا ال
تعد مطلقا ظروفا ً سھلة ألي شركة  .ھذا وقد عكس أداء سدافكو قدرتھا على مواجھة ھذه الظروف الصعبة.
شھدت األثني عشر شھراً الماضية عمالً دؤوباً لإللتزام بقواعد وشروط حوكمة الشركات والتطورات المھمة التي طرأت على
القوانين في المملكة العربية السعودية والخاصة بالشركات المدرجة والتي تمثلت في تعديل نظام الشركات في شھر مايو
٢٠١٦م .و قد تم عقد إجتماعين للجمعية العامة الغير العادية ،كان أحدھما في يونيو من العام الماضي و اآلخر في فبراير من
ھذا العام و ذلك بغرض إعتماد الجمعية العامة لھذه التعديالت التي تتطلبھا القوانين الجديدة.
تسير سدافكو في المسار الصحيح فيما يتعلق بخطتھا اإلنتقالية لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية ،ودون توقع أي صعوبات في
إصدار الشركة لقوائمھا المالية األولية للربع األول من العام ٢٠١٨ – ٢٠١٧م وفقا ً لھذه المعايير.
وعلى صعيد األداء فقد بقيت سدافكو ضمن الشركات ذات األداء العالي في )تداول( حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية ألسھم
الشركة  ٤٫٣بليون ﷼ سعودي في  ٣١مارس ٢٠١٧م.
وبناءاً على النتائج النھائية للعام ٢٠١٧ – ٢٠١٦م فقد إقترح مجلس اإلدارة توزيع مبلغ  ١٣٠مليون ﷼ سعودي كأرباح على
الساھمين وھو ما يعادل  ٤﷼ سعودي لكل سھم.
وبالنيابة عن مجلس إدارة الشركة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين و صاحب السمو الملكي ولي
العھد و صاحب السمو الملكي ولي ولي العھد و حكومة المملكة العربية السعودية لدعمھم المستمر للقطاع الخاص بالمملكة.
والشكر موصول لزمالئي في مجلس اإلدارة والمساھمين بسدافكو واإلدارة التنفيذية للشركة وجميع العاملين بالشركة لجھودھم
من أجل تنمية و تطوير الشركة خالل فترة التحديات.
وفي الختام أتقدم بشكري للمستھلكين على والئھم لمنتجات الشركة فضال عن العمالء لما قدموه من دعم خالل العام المنصرم.

حمد صباح األحمد
رئيس مجلس اإلدارة
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كلمة الرئيس التنفيذي
بالرغم من التحديات اإلقتصادية واألوضاع الماثلة في السوق والتي أدت إلى إنخفاض في إنفاق المستھلكين ،فقد حافظت سدافكو على
مركزھا القيادي في السوق لكل من معجون الطماطم واآليس كريم والمركز الثاني للحليب السادة في المملكة العربية السعودية  ،مما
يظھر قوة العالمة التجارية " السعودية" وتفضيلھا من قبل المستھلك السعودي خالل األربعين عاما ً الماضية .
حققت الشركة صافي مبيعات قدرھا  ١٫٨٥٨بليون ﷼ سعودي بنسبة إنخفاض بلغت  %٦،٣مقارنة بصافي مبيعات العام الماضي
التي بلغت  ١٫٩٨٢بليون ﷼ سعودي  ،وعلى الرغم من ذلك اإلنخفاض فقد ركزت الشركة سياستھا في مبيعات ذات عائد قوي مما
أدى إلى تحقيق األرباح وفي نفس الوقت إستفادت الشركة من إنخفاض أسعار المواد الخام العالمية واإلدارة الجيدة للمخزون مما أدى
تحقيق أرباح بلغت  ٣٠٢مليون ﷼ سعودي بنسبة زيادة قدرھا  %١٥٫٧عن أرباح العام الماضي البالغة  ٢٦١مليون ﷼ سعودي .
خالل العامين الماضيين حققت الشركة مستوى ھامش ربح قياسي على الرغم من إستمرار التحديات اإلقتصادية من ناحية التكلفة
ووضع السوق  ،ومن المتوقع عودة ھامش الربح إلى المستوى الطبيعي والمناسب في مجال ھذه الصناعة.
ويعد إستمرار دعم المستھلكين لعالماتنا التجارية مشجعا ً  ،وذلك من خالل محافظتنا على المقاييس العالمية للتصنيع وجودة التسويق
واإلستمرارية في تطوير وإبتكار منتجات جديدة والعناية في البحث عن أجود المواد الخام ومعدات التصنيع واإلستثمار في تحسين
كفاءة أداء المبيعات والتي ساعدت جميعھا في أن تكون منتجاتنا ذات أفضلية في السوق.
وخالل العام ركزت الشركة في اإلستثمار واإلستغالل األمثل للمباني وزيادة الطاقة اإلنتاجية في كل من مصنع جدة ومصنع اآليس
كريم  ،وتم تجھيز األرض المخصصة لمستودع جدة المركزي الجديد وذلك لزيادة الطاقة التخزينية  ،كما بدأ العمل في تجھيز
األرض لتشييد مستودع جديد في تبوك لدعم التوزيع في المنطقة الشمالية.
كما أننا نستمر في البحث عن فرص في السوق وذلك إلطالق منتجات جديدة للوصول لمستھلكينا بصورة أكثر فاعلية  ،وقد تم طرح
شراب الصويا ،الحليب بالتمر ،آيسكريم بريميوم كاسات ،حليب قليل الدسم  ٢لتر ،جامب! وآيسكريم ساندوتش بالشوكوالتة .كما تم
تطوير قنوات توزيع جديدة شملت بوتيكات آيسكريم السعودية ومكائن البيع الذاتي لآليسكريم.
وقد واصلت الشركة مساعيھا الحثيثة تجاه توظيف المزيد من السعوديين لإلنضمام للقوى العاملة بھا ،مما حافظ على بقاء الشركة
في النطاق األخضر .وبلغ عدد الموظفات السعوديات في الشركة خالل العام ) (١١٦موظفة وبلغت النسبة  %٤،٢من إجمالي القوى
العاملة السعودية.
وقد أدركت سدافكو الحاجة لتطوير المھارات الفنية ويتم تنفيذ ذلك من خالل إستقطاب الشباب السعودي في جميع المستويات
التشغيلية  ،ونجم عن ذلك دخول الشركة في شراكة مع المعھد العالي لتقنيات المياه والكھرباء في رابغ و ذلك بھدف تدريب وتطوير
المھارات الفنية و التقنية للطالب السعوديين على أن يتم توظيفھم في الشركة عند التخرج .و قد بدأت الدفعة األولى من الطالب
الدراسة في بداية العام ٢٠١٧م.
و خالل العام ٢٠١٦م – ٢٠١٧م تم تعيين مدير عام للشئون المالية السيد /سريرام شاندران ومديرعام للتسويق والتسويق التجاري
السيد /شاھزاد ألطاف و يسرنا الترحيب بھما.
و في الختام ال يسعني إال أن أتقدم بالشكر لمجلس اإلدارة على دعمه المستمر و العاملين بالشركة على تكريسھم الجھود في السعي
لتحقيق ھذه النتائج  ،والشكر موصول لموردينا و عمالئنا على إسھاماتھم القيمة التي ساعدت على تحقيق ھذه النتائج.
كما أشكر وأقدر مثابرة وإصرار فريق سدافكو على تخطي التحديات التي تواجھنا من وقت آلخر ،و إيجاد الحلول لعمليات التشغيل
اليومية .
وكالمعتاد فإنني أتقدم بالشكر أيضا ً للمستھلكين على والئھم للشركة ،و يمثل ھذا الدعم المتواصل العامل األساسي لنجاحنا في عملنا.
والتروس )فاوت( ماثيوس
الرئيس التنفيذي
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نبذة عن الشركة :
تأسست الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو( في  ٢١أبريل ١٩٧٦م كمشروع مشترك يضم ثالث شركات
إلنتاج األلبان في كل من جدة و المدينة والدمام بين رجال أعمال سعوديين وكويتيين وأوربيين ،و بدأت الشركة إنتاج حليب
السعودية بمصنع جدة في عام ١٩٧٧م.
و بعد عشر سنوات قام الشركاء األوربيين ببيع حصصھم لشركاء سعوديين و كويتيين ثم تم دمج الثالث شركات إلنتاج األلبان
في عام ١٩٩٠م في شركة واحدة وھى شركة سدافكو.
وقد تم طرح أسھم الشركة لإلكتتاب العام األولي في  ٢٣مايو ٢٠٠٥م مما أدى إلى إدراجھا في السوق المالية السعودية
"تداول"
وفي عام ٢٠١٦م أحتفلت الشركة بمرور أربعين عاما ً على تأسيسھا .
األنشطة الرئيسية للشركة:
تعد سدافكو من الشركات العالمية الرائدة وتتمركز عملياتھا في المملكة العربية السعودية وتشمل أنشطتھا اإلنتاج المحلي،
اإلستيراد ،توزيع وتسويق مجموعة كبيرة من المنتجات .وتشتمل محفظتھا على منتجات األلبان ،اآليسكريم ،معجون الطماطم،
الوجبات الخفيفة ،المشروبات باإلضافة لمنتجات غذائية أخرى.
تقدم سدافكو إلى السوق حاليا ً حوالي  ١٠٠صنف ويتم تسويق منتجاتھا األساسية تحت العالمة التجارية "السعودية".
وعالمات تجارية أخرى ھي كريسبي ،بابو ،ماجستيك ،سانسيشن و جامب!
و تقوم الشركة بتشغيل ثالث مصانع لديھا شھادة آيزو  ،٢٢٠٠٠:٢٠٠٥آيزو  ١٤٠٠١و أو أتش أس أي أس ، ١٨٠٠١
كل من الرياض و جدة و الدمام باإلضافة إلى  ٢١مستودعا ً
مصنعين في جدة ومصنع في الدمام وثالثة مراكز توزيع إقليمية في ٍ
في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والبحرين وقطر والكويت واألردن.
كما يتم تصدير المنتجات لبعض األسواق في الشرق األوسط و شمال أفريقيا و ذلك من خالل قسم التصدير في الشركة .
مقدمة:
حققت سدافكو في نھاية عام ٢٠١٧ – ٢٠١٦م صافي مبيعات بلغ  ١٫٨٥٨بليون ﷼ سعوي وذلك بإنخفاض بنسبة %٦،٣
مع زيادة في الحصة السوقية لألصناف األساسية وھو ما يعد داللة على والء قوي من قبل المستھلكين لعالمة الشركة.
سلسلة اإلمدادات:
تركيز اإلنفاق الرأسمالي في مجال التصنيع تمثل في زيادة القدرات والطاقة اإلنتاجية وأستمر ھذا اإلنفاق على الرغم من
اإلنكماش اإلقتصادي مما يؤكد على أن سدافكو ستكون في وضع أحسن عندما تتغير ظروف السوق إلى األفضل.
يجري حاليا ً إعادة ترتيب بعض المعدات في مصنع جدة للسماح بتركيب وحدة تجھيز إضافية في حين تم وضع خط عالي
السرعة بقسم التعبئة .و قد بدأ العمل في تحميل الطبالي آليا ً وذلك للمكائن ذات السرعة العالية .وقد تم توفير مساحة لبناء مكاتب
جديدة و بوفيه للموظفين في مصنع جدة.
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وفي مصنع اآليسكريم في جدة تم تركيب ماكينة كاسات جديدة والتي ستساعد على زيادة الطاقة اإلنتاجية لھذا المنتج وكذلك
القدرة على إنتاج عبوات آيسكريم بريميوم بنكھات مختلفة  ،و قد تم أيضا ً تركيب ماكينة جديدة لتصنيع اآليسكريم أقماع والتي
ستكون جاھزة للتشغيل بنھاية السنة المالية.
حافظت مصانع سدافكو الثالثة على شھادة آيزو  ٢٢٠٠٠:٢٠٠٥كما حصلت خالل االثنتى عشر شھراً الماضية على
شھادات آيزو  ١٤٠٠١:٢٠٠٤لإلدارة البيئية و أو أتش أس أي أس  ١٨٠٠١:٢٠٠٧للصحة المھنية و إدارة السالمة.
وقد أضاف مصنع جدة أيضا ً شھادة )حالل( إلى شھاداته األخرى مما سيساعد في عملية البيع في بعض أسواق التصدير.
وسوف تغطي الشھادة كل المنتجات عند إصدارھا  ،وسيتم إضافة المصانع والمنتجات األخرى الحقأ.
تساھم مصانع الشركة الثالث في عملية التصنيع على النحو التالي:
 يقوم مصنع جدة بإنتاج الحليب السادة ،الحليب المنكه ،اللبن السادة ،اللبن بالفواكه ،الحليب المركز و القشطة يقوم مصنع جدة لآليسكريم بإنتاج كل أصناف اآليسكريم. يقوم مصنع الدمام بإنتاج معجون الطماطم ،جبنة الفيتا ،ومنتجات كريسبي ،وشراب الفواكه باإلضافة إلى القھوة العربية.تواصل سلسلة اإلمدادات دورھا في توفير مصادر التوريد وشراء وشحن وتخزين المواد الخام ومواد التعبئة المطلوبة لإلنتاج
المحلي الخاص بمنتجات سدافكو.
وتقوم أيضا ً بتوفير مصادرالتوريد لمنتجات السعودية التي يتم تصنيعھا بواسطة الغير والتي تشتمل على البطاطس المجمدة،
الزبدة ،الجبنة المثلثات ،الكاتشب ،حليب البودرة سريع الذوبان باإلضافة إلى القشطة المعلبة.
قامت سلسلة اإلمدادات ،خالل العام ،بنقل أكثر من  ٤٧مليون كرتونة من المنتجات تامة الصنع للمستودعات في المنطقة و
ذلك بواسطة شاحنات قطعت مسافة إجمالية تقدر بـ  ٢٠مليون كيلومتر.
على صعيد المشاريع فقد حدث تطور في مشروع تتبع المنتجات بواسطة سلسلة اإلمدادات وفي مارس ٢٠١٧م تم البدء في
تنفيذ المرحلة الرابعة واألخيرة لھذا المشروع ليغطي الـ  ٢٤مستودع .
وفي نوفمبر ٢٠١٦م تم البدء في مشروع يتعلق بتخطيط سلسلة اإلمدادات الخاص بالطلبيات و ذلك بھدف تحسين الكفاءة في
ھذا الجانب و يتضمن ھذا المشروع أربعة مراحل ومن المتوقع أن تكتمل المرحلة األخيرة منھا في نھاية ٢٠١٨ – ٢٠١٧م.
وفي يناير من العام الماضي حصلت سدافكو على حقوق إستئجار أرض وشراء المباني القائمة عليھا  ،وموقع ھذه األرض
قريبا ً من مصانعنا الكائنة بالمنطقة الصناعية في جدة و سوف يعمل المشروع على دعم إستراتيجية الشركة بھدف تعزيز
قدراتھا التصنيعية و اللوجستية و الذي سيطلق عليه "مستودع جدة المركزي".
واصلت عملية متابعة األصول المتحركة إستفادتھا من إدخال المتابعة بواسطة جي بي أس ألسطول سدافكو الخاص بالشاحنات
والتريالت و الذي يقوم بمتابعة األصول و يم ّكن من متابعة تحركات السيارة وتقيدھا بمساراتھا وعدم إھدارھا للوقت.
فيما يتعلق بنقاط التوزيع الخاصة بالشركة فقد بدأ العمل في تشييد المستودع الجديد بتبوك و البالغة تكلفته  ١٧مليون ﷼ في
حين أن مستودع األردن قد تم نقله إلى مبني جديد تم إستئجاره  ،كما إكتملت اإلستعدادات لنقل مستودع الدوادمي مع بداية العام
القادم لموقع جديد تم إستئجاره.
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القسم التجاري:
نجحت سدافكو في تحسين حصتھا السوقية ،خالل الـ ١٢شھراً الماضية ،و ذلك بالرغم من عام تجاري صعب مما يؤكد قوة
عالمتھا التجارية ومرونتھا وفاعلية أقسام التسويق والتسويق التجاري و المبيعات و التوزيع.
أكدت المراجعة المستقلة لقطاع التجزئة على أن عالمة السعودية قد عززت من مركزھا رقم ) (٢في سوق الحليب السادة إلى
 %٣٠،٧في حين أن معجون طماطم السعودية قد تحسّن مركزه ،بإعتباره معجون الطماطم رقم  ١في المملكة العربية
السعودية إلى  . %٤٨،٩و بالنسبة لمنتجات اآليسكريم فقد ظلت السعودية تمثل الخيار األكثر شعبية بالنسبة للمستھلكين
السعوديين حيث تحسنت حصتھا السوقية لتصل إلى  %٢١،٨خالل السنة.
المكاسب التي حققتھا الحصة السوقية ھي إنعكاس للجھود التي بذلت من قبل الشركة تجاه محفظتھا من المنتجات التي تشتمل
على الحليب السادة ،الحليب المنكه ،حليب النمو المدعم  ،اللبن السادة ،اللبن بالفواكه ،الحليب المركز ،حليب البودرة سريع
الذوبان ،القشطة  ،معجون الطماطم ،الكاتشب ،القھوة العربية ،األغذية الخفيقة ،األجبان ،المشروبات ،اآليسكريم ،البطاطس
المجمدة و الزبدة.
ظلت سدافكو تبحث بإستمرار عن الفجوات بالسوق لتزويدھا بمنتجات جديدة .وقد تم خالل السنة طرح العديد من األصناف
الجديدة كشراب الصويا )١لتر( و حليب السعودية بالتمر ) ١لتر و  ٢٠٠مل( و التي تم طرحھا في السوق مع بداية العام و قد
شھد موسم الصيف طرح الحليب قليل الدسم في عبوات  ٢لتر و لبن السعودية  ٢لتر ١ ،لتر و  ٢٠٠مل.
ومع نھاية العام تم طرح منتج جامب! في قوارير بالستيكية  ٩٠٠مل و  ٢٠٠مل بنكھتي فواكه مزدوجة وھما المانجو و التفاح
والفراولة والكرز وكالھما غني بالفيتامينات ليجذب الشباب الباحثين عن بدائل مغذية وصحية وذلك كبديل عن المشروبات
الغازية ومشروبات الطاقة.
وكذلك تم طرح منتجات آيس كريم إستعداداً لموسم الصيف  ،وھذه األصناف الجديدة ھي )عبوة كاسات ( بريميوم بنكھات
ماكاداميا أسود و أبيض ،توت  ،سمسم  ،في أكواب  ١٢٥مل و قد أعقب ذلك سريعا ً آيسكريم السعودية ساندوتش بالشوكوالته
وذلك لتوسيع دائرة مستھلكي اآليسكريم ساندويتش.
ساھمت أنشطة التسويق بشكل إيجابي في خلق الوعي لزيادة المبيعات و زيادة الحصص السوقية .كما ظلت الحمالت التلفزيونية
وفي وسائل اإلعالم األخرى تمثل جزءاً من ھذا المجھود ،وخالل السنة تم تنظيم حملة إعالنية في التلفاز لإلحتفال بمرور
أربعين عاما ً على منتج حليب السعودية.
كما لعبت وسائل التواصل اإلجتماعي دوراً مضاعفا ً في نشر رسالة سدافكو وعالمة السعودية وذلك عبر مبادرات ناجحة من
خالل الفيسبوك ،إنستقرام ،تويتر ،سناب شات و ذلك بھدف خلق الوعي و تشجيع اإلستھالك.
غير أن مبادرات الحمالت القوية "أبطال السعودية" و "السعودية في مطبخي" مثلت دعامة أساسية لتفعيل دور الدعاية
للمنتجات حيث تستخدم الحملة األولى األنشطة الترفيھية إلعطاء الشباب فكرة عن أھمية إستھالك الحليب بالنسبة للنمو الصحي
في حين تقوم الثانية بتعريف السيدات بمنتجات السعودية و ذلك بطريقة عصرية و مفيدة في المراكز التجارية.
شاركت سدافكو في فبراير ٢٠١٧م في مھرجان الجنادرية –  ٣١الثقافي بالرياض من خالل جناح السعودية الذي أتاح الفرصة
للمستھلكين لتكوين فكرة عن سدافكو و عالماتھا التجارية مع إنتھاز الفرصة لعرض عينات من بعض آخر المنتجات التي تم
طرحھا.
من جانب آخر ظل فريق المبيعات والتسويق يركز على البيع في مسارات البيع و يلبي سرعة الطلب من قبل المستھلكين و ذلك
بالقدر الذي يضمن توفير منتجاتنا في السوق.
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ويتمثل آخر تطور في قطاع المبيعات في إدخال نظام آلي جديد لفريق المبيعات يتسنى من خالله التخطيط لتحقيق المبيعات
اليومية لمسارات البيع بصورة مثالية مع التقيد التام بخطة زيارة العميل.
إكتمل تنفيذ النظام اآللي للمبيعات بالمملكة العربية السعودية في مارس ٢٠١٧م و ھو يعمل على تعزيز الجھود ذات الصلة
بتحميل السيارات بصورة مثالية مع رفع كفاءة التحميل .و تساھم ھذه العمليات في نجاح إدارة التوزيع لمحفظة منتجات سدافكو.
ويھدف ھذا اإلھتمام إلى تركيز القوة التي تمتلكھا سدافكو و المتمثلة في وصولھا لعدد  ٣٣٠٠٠عميل من خالل شبكة توزيع
تقارب الـ ٥٠٠مسار بيع.
ويتم خدمة ھذه المسارات عن طريق سيارات يتم التحكم في درجة حرارتھا وھو ما يمكن الشركة من توزيع منتجاتھا إبتداءاً من
مستودعات التوزيع وصوالً للعمالء مع ضمان جودتھا حتى في الظروف المناخية السيئة أحيانا.
إستفاد قطاع المجمدات بسدافكو من التعيينات الجديدة في تعزيز وزيادة الجھد لدعم المنتجات المجمدة وريادتھا في السوق
السعودي.
وبجانب طرح منتجات اآليسكريم الجديدة فقد شھد التطوير إفتتاح بوتيكات آيسكريم السعودية – شيك فاكتور ،خالل السنة
المالية وذلك في كل من جدة )الياسمين مول ،السالم مول و العرب مول( و مكة )مكة مول(.
وقد تم إضافة قنوات بيع إضافية آليسكريم السعودية بواسطة مكائن البيع الذاتي والتي أتاحت البيع في مناطق ذات كثافة عالية
و ذلك عبر وضع مكائن بيع ذاتية تعمل على مدار الـ ٢٤ساعة.
من جھة أخرى فقد أولت سدافكو عناية خاصة للتوظيف في قطاع المبيعات و التوزيع عندما تكون ھناك حاجة لشواغر أو
عندما تقتضي الضرورة إستبدال العاملين ذوي األداء المتدني .عالوةً على ھذا فإن التدريب و التطوير يلعبان دوراً ھاما ً في
تطوير قدرات ومھارات البيع بھدف مواجھة المتغيرات و التحديات اليومية لفريق المبيعات و قد تضمن التدريب ،ھذا العام،
مھارات البيع األساسية ،مبادئ اإلشراف و مھارات البيع المتطورة.
التطوير التنظيمي:
إجمالي عدد الموظفين بسدافكو حتى نھاية العام ھو  ٢٤٨٨موظفا ً.
وقد حافظت الشركة في المملكة العربية السعودية على وضعھا ضمن النطاق األخضر في البرنامج الصادر من وزارة العمل
والتنمية اإلجتماعية الذي يحدد نسبة السعودة .و تبلغ نسبة النساء العامالت بسدافكو  %٤،٢من القوى العاملة لسدافكو بالمملكة
العربية السعودية ،كما بلغ عدد الموظفين من ذوي اإلحتياجات الخاصة في المملكة العربية السعودية  ٢١موظفا َ.
وفي الوقت الذي تستمر فيه الشركة في زيادة نسبة توظيف مواطني مجلس التعاون الخليجي فإنھا تركز على توظيف المزيد من
النساء لإلسھام في العمل بالشركة ،سواء كان ذلك في العمل المكتبي أو في خطوط اإلنتاج أو المعامل.
وتعمل سدافكو جاھدة على توفير الفرص لتطوير المھارات والمعرفة الخاصة بالموظفين السعوديين سواء كان ذلك بالنسبة
للموظفين الحاليين أو المستقبليين و تم تطوير خطط مستقلة وذلك من أجل تطوير الكوادر الواعدة.
ومؤخراً تم التعاون مع المعھد العالي لتقنيات المياه والكھرباء في رابغ و يعد مثاالً إلعداد موظفين جدد لإللتحاق بالشركة وقد تم
إختيار مرشحين للتدريب الفني والمھني بالمعھد حيث سيتم بعد ذلك توظيفھم بسدافكو.
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لم تقتصر برامج التطوير و التدريب على مواطني دول مجلس التعاون فقط بل شملت ،كذلك ،القوى العاملة غير السعودية
بالشركة .وقد شمل التدريب ،خالل العام المنصرم ،مجال الصحة البيئية و المھنية بالمصنع وإعتماد السالمة في المجال
التصنيعي ،في حين إستفاد القطاع التجاري من مھارات البيع األساسية ومبادئ اإلشراف ومھارات البيع المتطورة.
من جانب آخر تقوم سدافكو بدعم بعض الفرق الرياضية لموظفيھا والتي حققت نتائج جيدة من خالل فرق الكريكيت والسلة
بجدة و فرق الكريكيت وكرة السلة وكرة القدم بالدمام.
وللعام الخامس يستفيد موظفي الشركة من الرسوم المخفضة لعضوية نادي وقت اللياقة وذلك في اطار سعي الشركة لتشجيع
منسوبيھا على أسلوب حياة صحية.
البرامج الصحية التي يقدمھا طبيب الشركة ،بالتعاون مع الشركة التي تقدم خدمات التأمين الصحي ،ساعدت في توعية العاملين
بالشركة على اإلكتشاف المبكر لبعض األمراض و قد تم تنظيم حمالت للوقاية من ضغط الدم العالي ،السكري و السمنة وقد
تحسن الوعي بالحاجة لإلكتشاف المبكر لسرطان الثدي عند النساء بما في ذلك الترتيب ألخذ صورة إشعاعية مجانية للثدي
بالمستشفيات المحلية .
أضف إلى ذلك أنه قد تم بذل جھد إضافي لتفعيل وضع الشركة كجھة عمل جاذبة وذلك من خالل الشبكة العنكبوتية مثل )لنكيد
إن( .فبجانب كونه يوفر آلية لمعرفة المرشحين للتعيين في الشركة ،فإن ھذه اآللية تستخدم كذلك في تعريف المرشحين
المحتملين بالشركة.
المسؤولية اإلجتماعية المشتركة:
تسعى سدافكو للمساھمة في خدمة المجتمع الذي تعمل فيه  ،وتتمثل مساھمتھا خالل العام الماضي في التالي :
 دعمت سدافكو إفتتاح جامعة األمير مقرن بن عبد العزيز بالمدينة المنورة. دعمت سدافكو جمعية الزھايمر. كانت سدافكو شريكا ً إستراتيجيا لمدن في كل من جدة والرياض في برنامج مدن لعام ٢٠١٦م الخاص بزيارات المدارسوذلك من خالل إستضافتھا لمجموعات من تالميذ المدارس إلطالعھم على طريقة تصنيع المنتجات بواسطة المواد الخام.
 قامت سدافكو برعاية أنشطة رياضية وزودت المدارس بمنتجات مجانية في مختلف المواقع بالمملكة .وقد شمل ھذا دعمالفعالية الرياضية السنوية السابعة و التي أقامتھا جامعة دار الحكمة.
 تبرعت سدافكو بمنتجات للجمعيات الخيرية و للمدارس للحاجات الخاصة. تبرعت سدافكو بمنتجات للمدارس القرآنية. دعمت سدافكو المدارس بمبادرات إفطار صحية خالل العام في يوم الحليب العالمي. -دعمت سدافكو برامج التطعيم الخاصة بوزارة الصحة.

8

األنشطة الرئيسة للشركات التابعة:
تتمثل األنشطة الرئيسة للشركات التابعة لسدافكو في الكويت ،البحرين ،قطر و األردن في بيع و توزيع منتجات سدافكو بھذه
الدول.
يوضح الجدول أدناه تأثير كل منتج في نتائج الشركة
#

املنتج

١
٢
٣
٤
٥
٦

الحليب
معجون الطماطم
اآليسكريم
حليب البودرة
األجبان
أخرى
اإلجما1ي

املساهمة )(%
٢٠١٧- ٢٠١٦
٦٨
١٢
١١
٢
٣
٤
١٠٠

املساهمة )(%
٢٠١٦- ٢٠١٥
٦٩
١٠
١١
٢
٣
٥
١٠٠

التغي بالنقطة )(%
١٢
١-

وفيما يلي جدول يوضح التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة والشركات التابعة لھا

#
١
٢
٣
٤
٥
٦

الدولة
السعودية
البحرين
قطر
الكويت
األردن
التصدير
اإلجما1ي

النسبة
)(%
٩٢٬٧
٢٬١
٢٬٥
٠٬٤
٠٬٦
١٬٧
١٠٠

املبيعات ٢٠١٦ – ٢٠١٥م
)بمالي>ن الرياالت(
١٬٨٣٨
٤١
٤٩
٨
١٣
٣٤
١٬٩٨٣

املبيعات ٢٠١٧ – ٢٠١٦م
)بمالي>ن الرياالت(
١٬٧٣٩
٣٩
٤٣
٩
١٦
١٢
١٬٨٥٨

النسبة
)(%
٩٣٬٦
٢٬١
٢٬٣
٠٬٥
٠٬٩
٠٬٦
١٠٠

تمتلك شركة سدافكو حصص وأسھم في شركات تابعة تساعدھا على تحقيق أھدافھا وتوزيع منتجاتھا ،عالوة على ثالث شركات
أخرى لم تمارس نشاطھا حتى اآلن )وھي اآلن تحت التصفية(.
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وفيما يلي جدول بأسماء الشركات التابعة  ،أنشطتھا الرئيسة  ،دولة ومحل التأسيس لعملياتھا ونسبة الملكية:

دولة التأسيس
#

إسم الشركة

نشاطها الرئيس

واملحل الرئيس

رأس املال املدفوع

عدد

نسبة

األسهم/الحصص

امللكية

لعمليا56ا

١
سدافكو قطر املحدودة

٢
سدافكو البحرين ش.ش.و

بيع وتوزيع األلبان و ومنتجاRSا و

١٬٥٠٠٬٠٠٠
قطر

املواد الغذائية.

ريال قطري

إست>^اد وتصدير  ،بيع وتوزيع األلبان

٥٠٬٠٠٠

ومنتجاRSا  ،اآليس كريم واملواد

٣

شراء و تملك األرا bklوالعقارات

مملكة البحرين

اململكة العربية

٢٬٠٠٠٬٠٠٠

السعودية

ريال سعودي

نقل البضائع واملهمات والتخزين

اململكة العربية

٢٬٠٠٠٬٠٠٠

والت{^يد .

السعودية

ريال سعودي

*معالم الوطنية القابضة

املشاركة oي شركات أخرى بنسبة

اململكة العربية

٢٬٠٠٠٬٠٠٠

– شركة مساهمة مقفلة

تمك~Rا من السيطرة عل}Rا

السعودية

ريال سعودي

توزيع املواد الغذائية واأللبان

الكويت

وتطويرها و اإلستثمار oي املشاريع
– شركة مساهمة مقفلة
٤

*املتحدون الخليجيون
للنقل– شركة مساهمة
مقفلة -

٥

٦

شركة سدافكو الكويت
للمواد الغذائية املحدودة

٧

٥٠٠

العقارية.

%١٠٠

دينار بحريbc

الغذائية.
*عمائر الوطنية العقارية

١٬٥٠٠

%٧٥

٢٠٠٬٠٠٠

٢٠٠٬٠٠٠

٢٠٠٬٠٠٠

%١٠٠

%١٠٠

%١٠٠

٥٠٬٠٠٠
١٠٠

%٤٩

دينار كويb

شركة سدافكو األردنية

اإلست>^ادوالتصدير تسويق وتجارة

للمنتجات الغذائية املحدودة

األلبان ومشتقاRSا واآليس كريم
واملواد الغذائية بكافة أنواعها .

اململكة األردنية

 ٢٥٠٬٠٠٠دينار

الهاشمية

أردني

٢٥٠٬٠٠٠

%١٠٠

*بتاريخ ٢٠١٦/٠٦/١٩م وافقت الجمعية العامة الغير العادية لھذه الشركات على تصفيتھا وجاري العمل على إنھاء اإلجراءات
القانونية الالزمة للتصفية  ،وھذه الشركات ليس ذات تأثير مھم على القوائم المالية الموحدة.
 -اليوجد أي أدوات دين صادرة ألي من الشركات التابعة.
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أبرز المؤشرات والتحليالت المالية لألداء
إرتفعت أرباح السنة المالية بمبلغ  ٤٠٫٩مليون ﷼ وتمثل نسبة  %١٥٫٧مقارنة مع العام السابق نتيجة لألسباب التالية:
•
•
•
•

إنخفاض تكلفة المبيعات نتيجة إلنخفاض أسعار المواد الخام عالميا ً واإلدارة المثلى للمخزون لتحقيق التوازن في تكلفة
المبيعات والذي أدى إلى تحسن صحي في مجمل الربح بنسبة ) %٤١مقابل  %٣٥٫٧العام الماضي(.
إنخفضت المصاريف اإلدارية بنسبة  %٥٫٤و ذلك من خالل إحكام النفقات اإلدارية لمقابلة الزيادة في مصاريف
البيع.
إرتفعت مصاريف البيع والتوزيع بنسبة  %٦٫٧وذلك نتيجة لطرح المنتجات الجديدة واإلستثمار في تحسين كفاءة
المبيعات والتوزيع وسط تباطؤ السوق وعروض األسعار الخيالية من قبل المنافسين.
بلغت إيرادات اإلستثمار في الودائع من فائض النقد مبلغ  ٧٫٤مليون ﷼.

تم إعادة تبويب وعرض بعض أرقام فترة المقارنة مع تبويب وعرض الفترة الحالية.
بلغت مبيعات السنة المالية  ٢٠١٧/٢٠١٦مبلغ  ١٫٨٥٨بليون ﷼ مقارنة بمبلغ  ١٫٩٨٣بليون ﷼ لنفس الفترة من العام
السابق بنسبة إنخفاض .%٦٫٣ومع ذلك فإن اإلنخفاض بالمبيعات لم يؤدي إلى إنخفاض في صافي الربح بل إرتفع بنسبة ١٥٫٧
مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نتيجة إسترايجية إختياراألصناف ذات العالمات التجارية القوية والتي تؤئر على المبيعات
الكلية.
إجمالي حقوق المساھمين ) بعد إستبعاد حقوق األقلية( مبلغ  ١٫٢٦١بليون ﷼ مقارنة بمبلغ  ١٫٠٩٢بليون ﷼ لنفس الفترة من
العام السابق بنسبة زيادة قدرھا .%١٥٫٤
لكل من
بالرغم من التحديات واإلنخفاض في اإلنفاق اإلستھالكي للمستھلكين وأسعارالمنافسين إال أن الشركة عززت نموھا ٍ
الحليب ومعجون الطماطم واآليس كريم.
ھامش الربح المحقق خالل السنتين الماضيتين يعتبر إستثنائيا ً  ،لكن وللمضي قدما ً وخالل وضعية السوق التي لم تتضح بعد
)من ناحية التكاليف ودينماكية السوق( فإن ھامش الربح سوف يعود لمستوى مريح و طبيعي حسب المؤشرات في مجال
الصناعات الغذائية  .وعلى ذلك سوف تستمر الشركة في تعزيز و تقوية عالماتھا التجارية والتحكم بالمصاريف وكفاءة التشغيل
لتعظيم القيمة المضافة للمساھمين في السنوات القادمة.
تمتلك الشركة مركز مالي قوي وبدون مديونية ،مما يتيح لوضع مثالي للنمو في المستقبل من خالل إسترايجيات اإلستثمار في
الشركة أو اإلستحواذ.
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يوضح الجدول أدناه خالصة أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالھا للسنوات الخمس األخيرة )ماليين الرياالت(
البيان

٢٠١٣/٢٠١٢

٢٠١٥/٢٠١٤

٢٠١٤/٢٠١٣

٢٠١٦/٢٠١٥

٢٠١٧/٢٠١٦

 .١األصول املتداولة

٦٨٠

٦٤٠

٦١٧

٨١٣

١٬٠٤٤

 .٢األصول الثابتة

٤٢٢

٤٩٨

٥٩٢

٥٧٧

٥٩٨

٠

٠

٠

٠

٠

 .٤الخصوم املتداولة

١٧٤

١٣٥

١٧٦

١٩٦

٢٦٩

 .٥الخصوم الغ متداولة

٧٨

٨١

٨٤

١٠٠

١١١

 .٦حقوق املساهمن

٨٥٠

٩٢٢

٩٤٩

١٬٠٩٤

١٬٢٦٢

 .٧املبيعات

١٬٥٤٩

١٬٥٥٣

١٬٨٠٧

١٬٩٨٣

١٬٨٥٨

صاYي األرباح

١٦٥

١٧١٬٥

١٤١٬٥

٢٦٠٬٨

٣٠١٬٨

 .٣األصول الغ متداولة

جدول يعكس التغير في قائمة الدخل للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦م مقارنة بالعام الماضي )ماليين
الرياالت(
تسلسل
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧

البيان
صاoي املبيعات
تكلفة املبيعات
مجمل الربح
مصاريف البيع و التوزيع
املصاريف اإلدارية والعمومية
مصاريف تمويل بالصاoي  /إيردات
أخرى
الزكاة
صاoي الربح

مارس٢٠١٦
١٬٩٨٣
)(١٬٢٧٤
٧٠٩
)(٣٣٨
)(٩٥
٠٬١

مارس ٢٠١٧
١٬٨٥٨
)(١٬٠٩٧
٧٦١
)(٣٦٠٬٤
)(٨٩٬٩
١١٬٧

)(١٥٬٣
٢٦٠٬٨

)(٢٠٬٦
٣٠١٬٨
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المدفوعات النظامية المستحقة للجھات الحكومية للعام )٢٠١٧ - ٢٠١٦آالف الرياالت(
املدفوع
املستحق
البيان
٢٤٬٥٦٧
٢٤٬٥٦٧
الرسوم الجمركية
١
١٦٬٦١٥
١٦٬٦١٥
الزكاة
٢
١٠٬٧٨١
١٠٬٧٨١
املؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية
٣
رسوم تداول
٣٠٠
٣٠٠
٤
٨٬٢٩٩
٨٬٢٩٩
تكاليف تأش>^ات و رسوم حكومية
٥
٣٬٤٥٨
٣٬٤٥٨
ضريبة الدخل
٦
٦٤٬٠٢٠
٦٤٬٠٢٠
املجموع

املتبقي
-

التغير في حقوق المساھمين

التغيير في حقوق المساھمين
بماليين الرياالت

١٢٦٢

١٣٠٠

١٠٩٤

١١٠٠

٩٢٢
٩٠٠

٩٤٩

٨٥٠

٧٠٠

٢٠١٢/١٣

٢٠١٣/١٤

٢٠١٤/١٥

٢٠١٥/١٦

٢٠١٦/١٧

13

تكوين مجلس اإلدارة:
يتكون مجلس إدارة الشركة من سبعة أعضاء تم إنتخابھم للدورة التي بدأت في٢٠١٦/٠٤/٠١م وتنتھي في ٢٠١٨/٠٣/٣١م ،ولقد بلغ عدد إجتماعات مجلس
اإلدارة إجتماع حضوري و  ١٣قرار بالتمرير ،وفيما يلي أسماء أعضاء المجلس وتصنيف عضويتھم وسجل حضور اإلجتماعات خالل عام – ٢٠١٦
٢٠١٧م

حضوري

اإلسم

٢٠١٦

الصفة

٢٠١٧

١١/١٤

٤/١٩

٥/١

٥/٣

٦/١٣

٦/١٤

٧/٢٠

١٠/١٩

١٢/٢٥

١٢/٢٦

١٢/٢٧

١/٩

١/١٢

٣/٢٣

سمو الشيخ/
حمد صباح
األحمد
األستاذ/
فيصل حمد
مبارك العيار
األستاذ /عبد
ﷲ يعقوب
بشارة
األستاذ/
طارق محمد
عبد السالم
*األستاذ/
أحمد محمد
حامد املرزوي
األستاذ/
سليمان
سعود جار
ﷲ الجار ﷲ
األستاذ/
مساعد عبد
ﷲ عبد
العزيز النصار

بالتمرير

املجموع

غ>^ تنفيذي





























١٤

غ>^ تنفيذي





























١٤

مستقل





























١٤

غ>^ تنفيذي





























١٤

مستقل





























١٣

مستقل





























١٣

تنفيذي





























١٤
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ويوضح الجدول أدناه أسماء الشركات المساھمة التي اليزال يشغل أعضاء مجلس اإلدارة عضوية في مجالس إداراتھا:

#

اإلسم

 ١سمو الشيخ  /حمد صباح األحمد

األستاذ /فيصل حمد مبارك
٢
العيار

 ٣األستاذ /عبد ﷲ يعقوب بشارة

 ٤األستاذ /طارق محمد عبدالسالم

 ٥األستاذ /أحمد محمد حامد
المرزوقي
 ٦األستاذ  /سليمان سعود جار ﷲ
الجار ﷲ

األستاذ  /مساعد عبد ﷲ عبد
٧
العزيز النصار

.١
.٢
.٣
.١
.٢
.٣
.٤
.٥
.١
.٢
.١
.٢
.٣
.٤
.٥

الشركات المساھمة – داخل وخارج المملكة
رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت القابضة – الكويت
رئيس مجلس إدارة شركة سدافكو – السعودية
رئيس مجلس إدارة شركة الخليج مصر للفنادق والسياحة – مصر
نائب رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت القابضة – الكويت
نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين – الكويت
نائب رئيس مجلس إدارة البنك األردني الكويتي – األردن
نائب رئيس مجلس إدارة شركة سدافكو – السعودية
نائب رئيس مجلس إدارة بنك الخليج المتحد – البحرين
عضو مجلس إدارة شركة سدافكو – السعودية
عضو مجلس ادارة شركة مشاريع الكويت القابضة -الكويت
رئيس مجلس إدارة شركة العقارات المتحدة – الكويت
نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة – الكويت
عضو مجلس إدارة شركة كامكو لإلستثمار  -الكويت
عضو مجلس إدارة شركة سدافكو – السعودية
عضو مجلس إدارة شركة القرين لصناعة البتروكيماويات  -الكويت
 .١عضو مجلس إدارة شركة سدافكو – السعودية
 .١عضو مجلس إدارة شركة سدافكو – السعودية

. ١عضو مجلس إدارة شركة سدافكو – السعودية
 . ٢رئيس مجلس إدارة شركة معالم الوطنية القابضة )تحت التصفية( -
السعودية
 .٣رئيس مجلس إدارة شركة عمائر الوطنية العقارية )تحت التصفية( -
السعودية
 .٤رئيس مجلس إدارة شركة المتحدون الخليجيون للنقل )تحت التصفية( -
السعودية.
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اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
أوالً :لجنة المراجعة:
تتكون لجنة المراجعة من ثالثة أعضاء جميعھم أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين ،ومن بينھم مختصون بالشئون المالية
والمحاسبية .عقدت لجنة المراجعة خالل السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٦م إجتماع حضوري و ثمانية قرارات بالتمرير.
وتشمل مھام ومسؤوليات ھذه اللجنة:
.١
.٢
.٣
.٤
.٥

اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة ،من أجل التحقق من مدى فاعليتھا في تنفيذ األعمال والمھمات التي
حددھا لھا مجلس اإلدارة ودراسة نظام الرقابة الداخلية.
وضع تقرير مكتوب عن رأيھا وتوصياتھا في شأنه وكذلك دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات
التصحيحية للمالحظات الواردة فيھا.
التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلھم  ،تحديد أتعابھم  ،التأكد من إستقالليتھم  ،متابعة أعمالھم
وإعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بھا أثناء قيامھم بأعمال المراجعة ودراسة ومراجعة خطة
المراجعة مع المحاسب القانوني ودراسة مالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنھا.
دراسة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضھا على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنھا.
دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنھا.

ھذا وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساھمين في اجتماعھا المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٢/٠٧م على ضوابط ومھام
ومكافآت لجنة المراجعة والموافقة على ترشيح كل من األستاذ  /فيصل حمد مبارك العيار و األستاذ /طارق محمد عبدالسالم
واألستاذ /أحمد محمد حامد المرزوقي كأعضاء لجنة المراجعة للدورة الحالية التي ستنتھي في ٢٠١٨/٠٣/٣١م
ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة المراجعة واإلجتماعات التي عقدت أثناء العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦م:
حضورى
/١١/١٤
٢٠١٦

٢٠١٦/٤/١٨

٢٠١٦/٤/٢٠

٢٠١٦/٤/٣٠

٢٠١٦/٥/٢٢

٢٠١٦/٥/٢٦

٢٠١٦/٧/١٩

/١٠/١٨
٢٠١٦

األستاذ /فيصل
حمد مبارك العيار
األستاذ /طارق
محمد عبد السالم
األستاذ /أحمد
محمد حامد
المرزوقي

بالتمرير
٢٠١٧/١/١١

اإلسم

اجمالى

رئيسا



















٩

عضواً



















٩

عضواً

×

















٨

التصنيف

ثانياً :لجنة الترشيحات والمكافآت:
تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثالثة أعضاء مجلس إدارة جميعھم غير تنفيذيين  ،وقد وافقت الجمعية العامة العادية
للمساھمين في الشركة والتي إنعقدت بتاريخ ٢٠١١/٠٦/٢٨م على ضوابط إختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتھم وأسلوب عمل
اللجنة  ،وتشمل مھام ومسؤوليات ھذه اللجنة التالي:
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.١
.٢
.٣
.٤
.٥
.٦

التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقا ً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي
شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة.
المراجعة السنوية لإلحتياجات المطلوبة من المھارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات
والمؤھالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة  ،بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال
مجلس اإلدارة.
مراجعة ھيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤھا.
تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة ،وإقتراح معالجتھا بما يتفق مع مصلحة الشركة.
التأكد بشكل سنوي من إستقاللية األعضاء المستقلين ،وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية
مجلس إدارة شركة أخرى.
وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ،ويراعى عند وضع تلك
السياسات إستخدام معايير ترتبط باألداء.
عقدت اللجنة إجتماع حضوري و قرارين بالتمرير.

ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت واإلجتماعات والقرارات التي إتخ_ذتھا خ_الل الس_نة المالي_ة
٢٠١٧/٢٠١٦م:

التصنيف

اإلسم
األستاذ /فيصل حمد مبارك العيار
األستاذ /طارق محمد عبد السالم
األستاذ/سليمان سعود الجارﷲ

حضورى
٢٠١٦/١١/١٤

رئيسا
ً
عضوا
ً
عضوا

بالتمرير
٢٠١٧/٠١/٠١
٢٠١٦/٤/٣٠

اجما1ى







٣







٣

×





٢

مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين:
#
البيان
١
٢
٣
٤
)باالف
الرياالت (

الرواتب واألجور
البدالت
المكافآت
مكافآت عينية
المجموع

أعضاء المجلس
الغير تنفيذيين )(٦

أعضاء المجلس
التنفيذيين )(١

٠
٠
 ٤٠٠ألف لكل عضو
٠

٤٢٤
٢٤١
٤٦٤
٠

٢،٤٠٠

١،١٢٩

* كبار التنفيذيين )(7
) بما فيھم الرئيس
التنفيذي والمدير
المالي(
٤،٢٠٦
١،٣٥٣
٢،٨٩٥
٠
٨،٤٥٤

* علما بأنه قد ترك العمل بالشركة واحد من كبار التنفيذيين السبعة خالل السنة المالية كما ھو موضح أدناه
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بيان بعدد األسھم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأزواجھم وأوالدھم القصر
اإلسم

 ١أبريل ٢٠١٦م

مجلس اإلدارة
ً
سمو الشيخ  /حمد صباح األحمد ممثال عن شركة الصناعات
١
املتحدة
ً
 ٢األستاذ  /فيصل حمد مبارك العيار ممثال عن بنك الخلج املتحد

 ٣١مارس ٢٠١٧م

التغ )(-/+

١٬٠٠٠

١٬٠٠٠

-

١٬٠٠٠

١٬٠٠٠

-

١٬٠٠٠

١٬٠٠٠

-

١٣٬٠٣٦٬٤٦١

١٣٬٠٣٦٬٤٦١

-

 ٥األستاذ  /أحمد محمد حامد املرزوي

٢٢٬٢٥٠

٢٢٬٢٥٠

-

 ٦األستاذ  /سليمان سعود جار ﷲ الجار ﷲ

١٬٠٠٠

١٬٠٠٠

-

 ٧األستاذ  /مساعد عبدﷲ عبدالعزيز النصار

١١٬٠٠٠

١١٬٠٠٠

-

 ٣األستاذ  /عبدﷲ يعقوب بشارة
ً
األستاذ  /طارق محمد عبدالسالم ممثال عن شركة القرين
٤
لصناعة الب^وكيماويات

فريق اإلدارة التنفيذية
٣٬٠٠٠

٣٬٥٠٠

%١٦٬٧

 ١وال^وس ماثيوس
 ٢محمد جميل عطار *

٠

٠

-

 ٣بول فان صايك

٠

٠

-

 ٤رافائيل جوزيف رندرس

٠

٠

-

 ٥ماريك م>^زويسكي

٠

٠

-

 ٦شاهزاد ألطاف **

٠

٠

-

 ٧سريرام شاندران ***

٠

٠

-

ليس لدي أعضاء مجلس اإلدارة و أعضاء الفريق التنفيذي و زوجاتھم و أوالدھم أي حقوق أو أسھم تفضيلية أو أدوات دين
تتعلق بالشركة أو أي من الشركات التابعة لھا.
*بتاريخ  ١٤يوليو ٢٠١٦م ترك السيد /محمد جميل عطار – مدير عام التسويق العمل بالشركة وتم اإلفصاح عن ذلك لھيئة
السوق المالية .
**بتاريخ  ٢٢فبراير ٢٠١٧م إلتحق السيد /شاھزاد ألطاف – مدير التسويق و التسويق التجاري بالشركة وتم اإلفصاح عن ذلك
لھيئة السوق المالية .
*** بتاريخ  ١٩مارس ٢٠١٧م إلتحق السيد /سريرام شاندران – مدير عام الشئون المالية بالشركة وتم اإلفصاح عن ذلك لھيئة
السوق المالية .
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بيان بأسماء وعدد أسھم ونسبة ملكية المالك المساھمين الرئيسيين الذين يملكون ) (%٥فأكثر وتغيرھا خالل العام:
نسبة التغ
عدد األسهم بداية عدد األسهم 5dاية
اإلسم
#
نسبة امللكية Yي
نسبة امللكية Yي
)(-/+
العام
العام
٢٠١٧/٠٣/٣١م
٢٠١٦/٠٤/٠١م
)٢٠١٧/٣/٣١م(
)٢٠١٦/٠٤/٠١م(
١
٢

شركة القرين لصناعة
الكيماويات الب^ولية
شركة السمح للتجارة
املحدودة

١٣٬٠٣٦٬٤٦١

١٣٬٠٣٦٬٤٦١

%٤٠٬١١

%٤٠٬١١

٣٬٧٩٨٬٠٠٨

٣٬٧٩٨٬٠٠٨

%١١٫٦٩

%١١٫٦٩

-

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:
قام مجلس اإلدارة بالمصادقة على الخطة السنوية للمراجعة والمعدة من قبل قسم المراجعة الداخلية على أساس المخاطر ،والتأكد من تنفيذھا
حسب الجدول الزمني المحدد لھا .ويقوم قسم المراجعة الداخلية من خالل أدائه لمھامه اإلعتيادية بمراجعة أنظمة الضبط الداخلي للشركة
للتأكد من كفايتھا وكفاءتھا وفاعليتھا ،ومن تطبيقھا من قبل منسوبي الشركة ويتم تحقيق ذلك جزئيا من خالل تنفيذ خطة المراجعة السنوية
المصادق عليھا والمذكورة أعاله .ويقوم المجلس بالتأكد من أن اإلدارة التنفيذية تقوم باتخاذ االجراءات الالزمة لتطبيق التوصيات التي ترد
في تقارير المراجعة الداخلية ،والتي من ضمنھا إصدار السياسات واإلجراءات الداخلية ،والذي من شأنه أن يسھم في تعزيز وتحسين فعالية
نظام الضبط الداخلي للشركة .كما تعكف اإلدارة التنفيذية على تدوين دليل إلدارة المخاطر من شأنه أن يسھم في زيادة فاعلية إدارة
المخاطر.
و بنا ًء على نتائج عمليات المراجعة الداخلية والخارجية كما ظھرت في التقارير الصادرة خالل السنة المالية الحالية ،باإلضافة إلى
المعلومات المقدمة من قبل اإلدارة فيما يتعلق بأنظمة الضبط الداخلي لھذه السنة ،تبين عدم وجود أي قصور جوھري في ھذه األنظمة
يقتضي اإلفصاح عنه ،وبالتالي وفي رأي المجلس إن ھذه األنظمة تعتبر ذات فعالية جيدة.

معامالت مع أطراف ذات عالقة:
قامت سدافكو بالدخول في معامالت مع أطراف ذات عالقة بنفس األسس المتبعة مع الغير وبأفضل الشروط التجارية  ،وتشمل
األطراف ذات العالقة بالشركة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المساھمين وكبار التنفيذيين أو أي من أقربائھم من الدرجة األولى
وفقا ألنظمة السوق المالية ووزارة التجارة واإلستثمارفي ھذا الخصوص والتي تقتضي اإلفصاح عن مثل ھذه التعامالت.
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وتجدون أدناه ملخصا ً لتلك المعامالت التي تمت مع أطراف ذات عالقة والتي يوصي مجلس اإلدارة بالمصادقة عليھا وتجديدھا
بواسطة إجتماع جمعية المساھمين لعام قادم إبتداءا من  ١يوليو ٢٠١٦
#

إسم الشركة

الدولة

نوع العملية

١

شركة بروج للتأم>ن التعاوني

السعودية

خدمات تأم>ن

القيمة بآالف

الحساب الختامي

الرياالت
١٣٬٤٢٣

٠

تم اإلتفاق مع شركة بروج للتأمين التعاوني لتقديم خدمات تأمين إبتداءا من  ١يوليو  ٢٠١٦حتى  ٣٠يونيو  ٢٠١٧لكون
عرضھا كان األنسب في السعر والمزايا  ،حيث أن األستاذ  /فيصل حمد العيار )نائب رئيس مجلس إدارة سدافكو( يشغل
منصب نائب رئيس شركة الخليج للتأمين التي تملك نسبة  %٢٨،٥في شركة بروج للتأمين التعاوني )مصلحة غير مباشرة(.
علما بأن الجمعية العامة العادية التي إنعقدت بتاريخ ٢٠١٦/٠٦/ ٠١م قد إعتمدت ھذه المعامالت ووافقت على تجديدھا لعام
قادم إبتداءا من  ١يوليو ٢٠١٦م حتى  ٣٠يونيو .٢٠١٧
سياسة توزيع األرباح:
وفقا للمادة  ٥٠من النظام األساسي للشركة توزع األرباح الصافية السنوية للشركة على الوجه التالي :
 -١يجنب ) (%١٠من صافي األرباح لتكوين اإلحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف ھذا
التجنيب متى بلغ اإلحتياطي المذكور ) (%٣٠من رأس المال المدفوع.
 - ٢يجوز للجمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب ) (%١٠من صافي األرباح لتكوين إحتياطي إتفاقي
يخصص لغرض أو أغراض محددة وذلك حسب ما تقرره الجمعية العامة العادية للمساھمين.
 -٣للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين إحتياطيات أخرى ،وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح
ثابتة قدر اإلمكان على المساھمين .وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية
لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائما ً من ھذه المؤسسات.
 -٤يوزع من الباقي بعد ذلك على المساھمين نسبة تمثل ) (%٥من رأسمال الشركة المدفوع.
 -٥مع مراعاة األحكام المقررة في المادة )الرابعة والعشرون( من ھذا النظام ،والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات
يخصص بعد ما تقدم نسبة ) (%١٠من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة ،على أن يكون إستحقاق ھذه المكافأة متناسبا ً مع عدد
الجلسات التي يحضرھا العضو.
القرارات المھمة والخطط المستقبلية:

مشروع مستودع تبوك:
قامت سدافكو باستئجار أرض مساحتھا ١٠،٢٤٤متر مربع في تبوك من الھيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
) مدن( لمدة  ٢٠عام تبدأ من ١٤٣٦/١٢/٢٨ھـ في المدينة الصناعية بتبوك.
ستكون تكلفة بناء المستودع الجديد على ھذه األرض مبلغ  ١٧مليون  Aسعودي وسوف يحل المستودع الجديد محل
المستودع المستأجر الحالي ،وذلك لتحسين كفاءة سلسلة اإلمدادات وتلبية النمو.
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بدأت اعمال التشييد في المستودع الجديد في شھر فبراير  ٢٠١٧م ومن المتوقع اإلنتھاء منھا بنھاية شھر ديسمبر  ٢٠١٧م
وسيتم تمويل ھذا المشروع من خالل العمليات التشغيلية وسيبدأ األثر المالي بعد االنتھاء من المشروع.

مشروع المستودع المركزي الجديد في جدة :
قامت سدافكو في يونيو  ٢٠١٦بإنھاء إجراءات الحصول على حقوق إستئجار قطعة أرض مساحتھا  ٢٤،٢٩٣متر مربع
بالمنطقة الصناعية األولى بجدة من ھيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية )مدن( وفى تاريخ الحق في ابريل  ٢٠١٧وافق
مجلس اإلدارة على إنشاء مستودع على ھذه األرض بعد اإلنتھاء من دراسة الجدوى  ،تبلغ التكلفة التقديرية اإلجمالية لھذا
المشروع  ١٤٥مليون  Aسعودي.
وسوف تبدأ أعمال البناء في المشروع في مايو ٢٠١٧م ومن المتوقع أن تكتمل بحلول نھاية عام ٢٠١٨م  ،وسيتم تمويل
المشروع من النقد الناتج عن العمليات التشغيلية.
وسيوفرھذا المستودع حلول بنية تحتية طويلة األجل لكل من عمليات التصنيع واللوجستيات ،مما يؤدي إلى تحقيق توفير في
التكاليف وفرص النمو في المستقبل.

الوضع الحالي للتحول للمعايير المحاسبية الدولية:
حسب ما تم اإلعالن عنه على موقع تداول خالل العام  ،قامت سدافكو بإعداد خطة التحول إلى المعايير المحاسبية الدولية
وفقآ لمتطلبات الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
ستقوم سدافكو بإصدار أول قوائم مالية ربعية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية للربع األول الذي سينتھي في  ٣٠يونيو
 ٢٠١٧م
وقد إعتمد مجلس اإلدارة السياسات المحاسبية الالزمة إلعداد القوائم المالية وفقا للمعايير المحاسبية الدولية.
تم إعداد قائمة المركز المالي االفتتاحية الموحدة كما في  ٢٠١٦/٤/١م وكذلك تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة المقارنة
وفقآ للمعايير المحاسبية الدولية  ،وال توجد آثار جوھرية على القوائم المالية للشركة من تطبيق المعايير المحاسبية الدولية.
ال توجد أي معوقات أو صعوبات قد تؤثر في مقدرة الشركة على إعداد قوائمھا المالية وفقآ للمعايير المحاسبية الدولية
المعتمدة من الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين للربع األول في موعدھا.

المخاطر التي تواجھھا الشركة
الشركة معرضة للمخاطر التالية من استخدامھا لألدوات المالية :
 (١مخاطر السوق )التي تشمل مخاطر العمولة ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العملة(
 (٢مخاطر االئتمان
 (٣مخاطر السيولة
 (٤مخاطر التشغيل
يعرض ھذا االيضاح المعلومات حول تعرض الشركة للمخاطر المذكورة أعاله وأھداف الشركة من إدارة المخاطر وسياستھا وعملياتھا
لقياس وإدارة المخاطر وإدارة رأس مال الشركة.

21

يتحمل مجلس اإلدارة المسؤلية الكلية فيما يتعلق بوضع اطار إدارة للمخاطر التي تتعرض لھا الشركة واالشراف على إدارة المخاطر.
وتتحمل اإلدارة العليا بمسئولية وضع سياسات إدارة المخاطر التي تتعرض لھا الشركة ومتابعة ھذه السياسة ورفع تقارير منتظمة بذلك إلى
مجلس اإلدارة.
مخاطر السوق
تنشأ مخاطر أسعار العمولة من احتمال أن يؤثر تذبذب أسعار العمولة على الربحية المستقبلية او القيمة العادلة لألدوات المالية .إن الشركة
معرضة لمخاطر أسعار العمولة على موجوداتھا ومطلوباتھا .تعمل إدارة الشركة على الحد من مخاطر تقلبات أسعار الفائدة في العمالت
المسجلة بھا موجوداتھا وتدفع عليھا فائدة وتستخدم مقايضات اسعار الفائدة للتحوط االستراتيجي ضد المخاطر التي تتعرض لھا اذا تم
اعتبارھا ضرورية من قبل اإلدارة .إن الشركة ليس لديھا اى أصول او التزامات يحتسب عليھا فائدة ماعدا وديعة المرابحة قصيرة
االجل.
مخاطر العملة ھي مخاطر تذبذب قيمة أداة مالية بسبب تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية .إن الشركة معرضة لتقلبات اسعار صرف
العمالت االجنبية في دورة أعمالھا العادية .لم تقم الشركة بأية معامالت ھامة في عمالت غير الريال السعودي والدوالر االمريكي خالل
السنة .تعمل الشركة على الحد من مخاطر العملة التي تتعرض لھا عن طريق مراقبة تعرضھا الحالي لمخاطر العملة .ونظراً ألن سعر
الريال السعودي تجاه الدوالر األمريكي ثابت فال تشكل األرصدة مخاطر عملة كبيرة.
مخاطر االئتمان ھي مخاطر عدم وفاء طرف بالتزام ما والتسبب في تكبد الطرف اآلخر خسارة مالية .تعمل الشركة على الحد من مخاطر
االئتمان فيما يتعلق بالعمالء عن طريق وضع حدود ائتمان لكل عميل على حدة وعن طريق مراقبة الذمم المدينة القائمة .وعالوة على ذلك
فإن الشركة معرضة لمخاطر االئتمان فيما يتعلق األرصدة لدى البنوك .تدير الشركة ھذه المخاطر عن طريق االيداع واالستثمار لدى
البنوك ذات تصنيف ائتماني عالي .لم تحدد الشركة ـ كما في تاريخ قائمة المركز المالي ـ تركزات مخاطر ائتمان ھامة .تبيع الشركة
منتجاتھا الى عدد كبير من العمالء .يمثل اكبر خمسة من عمالء الشركة كما في تاريخ قائمة المركز المالي ٢٠١٦) %٤٢م (%٤٦ :من
مجموع أرصدة الذمم المدينة التجارية القائمة كما في  ٣١مارس.
مخاطر السيولة
مخاطر السيولة ھي المخاطر المتمثلة في مواجھة مؤسسة صعوبة في الحصول على األموال لمقابلة ارتباطاتھا المتصلة بالمطلوبات
المالية .تتم مراقبة احتياجات الشركة من السيولة على أساس منتظم وتعمل اإلدارة على التأكد من توفر اموال كافية لمقابلة أي التزامات
حال نشوئھا .تعمل الشركة على الحد من مخاطر السيولة عن طريق التأكد من توفر تسھيالت بنكية كافية.
تتكون المطلوبات المالية للشركة بصفة أساسية من ذمم دائنة ومبالغ مستحقة لجھات منتسبة ومطلوبات أخرى وتوزيعات ارباح مستحقة
الدفع .من المتوقع ان يتم سداد جميع ھذه المطلوبات المالية خالل  ١٢شھراً من تاريخ قائمة المركز المالي وتتوقع الشركة أن يكون لديھا
أموال سائلة كافية للقيام بذلك.
مخاطر التشغيل
مخاطر التشغيل ھي مخاطر الخسارة الناشئة عن تعطل األنظمة عن العمل واالخطاء البشرية والغش واالحداث الخارجية إذا اخفقت
االنظمة في العمل بفعالية فإن المخاطر التشغيلية قد تسبب اضرار في سمعة الشركة وقد يكون لھا تأثيرات قانونية أو نظامية أو قد تؤدي
إلى خسارة مالية .ال يمكن للشركة أن تتوقع استبعاد المخاطر التشغيلية ولكنھا تعمل على إدارة ھذه المخاطر من خالل اطار رقابي وعن
طريق مراقبة المخاطر المحتملة ومواجھتھا .تتضمن ضوابط الرقابة الفصل الفعال للمھام وإجراءات الدخول للنظام والتفويض والمطابقة
وتدريب الموظفين وعمليات التقييم مثل استعمال المراجعة الداخلية.
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الغرامات التي تم فرضھا على سدافكو
تم فرض غرامة قدرھا  ٣٠،٠٠٠﷼ لصالح وزارة الداخلية لتوظيف حراس أمن بمستودع الشركة في مكة المكرمة دون
الحصول على التراخيص الالزمة.
اإلقرارات:
تقر الشركة بما يلي:
.١
.٢
.٣
.٤
.٥

أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
ّ
أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.
أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطھا.
أنه ال توجد أي قروض قائمة أو مستحقة على الشركة.
أن الشركة تلتزم بتطبيق كافة األحكام الواردة في نظام الشركات والقرارات الوزارية ذات الصلة على كل ما لم يرد
ذكره أو نص بشأنه في النظام األساسي بالشركة ،وفيما عدا مبلغ الغرامة المفروض من وزارة الداخلية وقدره ثالثون
ألف ﷼ سعودي لتوظيف حراس أمن بمستودع الشركة في مكة المكرمة دون الحصول على التراخيص الالزمة ،
فإنه ال توجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد إحتياطي مفروض على الشركة من ھيئة السوق المالية أو أي جھة إشرافية أو
تنظيمية أو قضائية أخرى.

.٦

أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين وأزاوجھم وأوالدھم القصر حصة أو أسھم في رأسمال
ال يملك ٍ
الشركات التابعة للشركة  ،وأن الشركة لم تقم بإبرام أي أعمال أو عقود فيھا مصلحة جوھرية ألعضاء مجلس اإلدارة
وكبار التنفيذيين بما فيھم الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو ألي شخص ذي عالقة بھم  ،سوى ما تم اإلفصاح عنه
في معامالت الشركة مع أطراف ذات عالقة والتي سبق ذكرھا في ھذا التقرير.
لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع كان ألعضاء مجلس إدارتھا  ،كما لم تضمن أي قرض عقده أي واحد من
مجلس اإلدارة أو عضو من أعضاء اإلدارة التنفيذية مع الغير.
لم يتم عقد أي إتفاق أو تنازل مع أي من المساھمين تم بموجبه التنازل عن حقه في األرباح أو في أي مصلحة جوھرية
أخرى أو تنازل بموجبه أحد كبار التنفيذيين في الشركة عن أي راتب أو تعويض.
أن كل أسھم الشركة ھي أسھم عادية متساوية القيمة اإلسمية في حقوق التصويت وغيرھا من الحقوق حسب النظام
وأنه ليس لدى الشركة أسھم إمتياز أو أسھم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت سواء للمساھمين أو أعضاء مجلس
اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو لمنسوبيھا.
بعد مراجعة القوائم المالية من قبل إرنست ويونج ،تبين أنه ال يوجد أي إختالف عن معايير المحاسبة الصادرة عن
الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  ،وظھر تقرير المراجع الخارجي بدون تحفظ  ،حيث تظھر القوائم المالية بعدل
من كافة النواحي الجوھرية ومتفقة مع متطلبات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة بالقدر الذي ال يؤثر في إعداد
وعرض القوائم المالية.
التقوم الشركة حاليا ً بتطبيق خطط لحقوق خيار  ،كما اليوجد للشركة أدوات للدين قابلة للتحويل إلى أسھم.
لم تقم الشركة بإنشاء أي إستثمارات أو إحتياطات لمصلحة موظفيھا.

.٧
.٨
.٩
.١٠

.١١
.١٢
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البنود التي تم تطبيقھا والتي لم يتم تطبيقھا من الئحة حوكمة الشركات وأسباب ذلك:
عدد
#

رقم املادة

١

الثالثة :الحقوق العامة للمساهم>ن

٢

الرابعة :تسهيل ممارسة املساهم>ن

طبقت طبقت
لم تطبق

البنود كليا

جزئيا

ال

مالحظات

تنطبق

لم يرد oي النظام األسا bk¥الحق oي الحصول ع¤ى
١

-

٢

٢

١

-

-

نصيب من موجودات الشركة عند التصفية ،
ويتم اإلل§ام بما ورد oي نظام الشركات.

لحقوقهم وحصولهم ع¤ى املعلومات
٣

الخامسة :حقوق املساهم>ن
املتعلقة بإجتماع الجميعة العامة

١٠

١٠

-

-

-

٤

٣

-

-

١

٢

١

-

١

-

١

١

-

بالنسبة للبند )/٦د( تطبق ع¤ى املستثمرين من
٤

السادسة :حقوق التصويت

األشخاص ذوى الصفة اإلعتبارية الذين
يتصرفون بالنيابة عن غ>^هم و هو ما لم ينطبق
ع¤ى الشركة

٥
٦

السابعة :حقوق املساهم>ن oي أرباح
األسهم
الثامنة :السياسات واإلجراءات
املتعلقة باإلفصاح

٧

التاسعة :اإلفصاح oي تقرير مجلس
اإلدارة

٨

العاشرة :الوظائف األساسية
ملجلس اإلدارة

٧

٧

١٧

١٤

١

الفقرة )/٧أ( تطبق الشركة سياسة توزيع األرباح
الواردة oي املادة  50من النظام األسا bk¥للشركة.

-

٢
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-

الفقرة )أ (١/طبقت جزئيا حيث لم يتم اإلن®Rاء
من سياسة إدارة املخاطر.

الفقرات ال bلم تطبق:
)هـ (٥ ، ١ /تنظم هذﻩ األليات oي كل عقد ع¤ى
ً
حدﻩ  ،وتحدد املساهمات اإلجتماعية سنويا.

9

الحادية عشر :مسؤوليات مجلس
اإلدارة

بالنسبة للفقرة )/١١هـ( تحدد صالحيات كل
٨

٧

٩

٨

٣

٣

١١

١١

٨

٨

٤

٤

١

١

٣

٣

٩١

٨٣

1

-

-

1

عضو من اإلدارة التنفيذية oي العقد والوصف
الوظيفي لكل م~Rم ع¤ى حدﻩ.
 -بالنسبة للفقرة /١٢ط ال تنطبق حيث أن

10

الثانية عشر :تكوين مجلس اإلدارة

١١

الثالثة عشر :لجان مجلس اإلدارة

-

النظام األسا bk¥للشركة لم يتضمن فيه
إعطاء أي شخصية إعتبارية الحق oي تعي>ن
ممثل>ن لها oي مجلس اإلدارة.

وإستقاللي®Rا.
١٢

الرابعة عشر :لجنة املراجعة.

١٣

الخامسة عشر :لجنة املكافآت
وال^شيحات.

١٤

السادسة عشر :اجتماعات مجلس
اإلدارة وجدول األعمال.

١٥

السابعة عشر :مكافآت أعضاء
مجلس اإلدارة وتعويضاRSم.

16

الثامنة عشرة :تعارض املصالح oي
مجلس اإلدارة.
مجموع البنود

٢

-

-

٤

٢
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ϭϛϓΩγ ΔϳΫϏϷϭϥΎΑϟϷΕΎΟΗϧϣϟΔϳΩϭόγϟΔϛέηϟ
ΔϳΩϭόγΔϣϫΎγϣΔϛέη
ΓΩΣϭϣϟ ΔϳϟΎϣϟϡϭϘϟ
ϡ˻˹˺̀αέΎϣ ˼˺

 ϭϛϓΩγ ΔϳΫϏϷϭϥΎΑϟϷΕΎΟΗϧϣϟΔϳΩϭόγϟΔϛέηϟ
ΔϳΩϭόγΔϣϫΎγϣΔϛέη
ΓΩΣϭϣϟϝΧΩϟΔϣΎϗ
ϡ˻˹˺̀αέΎϣ ˼˺ϲϓΔϳϬΗϧϣϟΔϧγϠϟ
ϡ˻˹˺˿
ΔϳΩϭόγϟΕϻΎϳέϟϑϻΑ

ϡ˻˹˺̀
ΔϳΩϭόγϟΕϻΎϳέϟϑϻΑ

ΡΎοϳ·

˺̄̂́˻̄̀˿˽
(˺̄˻̀˽̄˺˻̀)
˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰
̀˹́̄˿˼̀

˺̄́˾̀̄̀˼̂
(˺̄˹̂˿̄˾́̂)
˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰
̀˿˺̄˺˾˹

(˼˼̀̄̂˼˽)
(̂˾̄˹˽˾)
˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰
(˽˼˻̄̂̀̂)
˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰
˻̀˾̄˿˾́

(˼˿˹̄˽˾˻)
(́̂̄́̂̂)
˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰
(˽˾˹̄˼˾˺)
˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰
˼˺˹̄̀̂̂

˽˻˼
́˹
˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰
˻̀˿̄˺˿˺

˽̄̂̂˿
˿̄˿˿́
˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰
˼˻˻̄˽˿˼

(˺˾̄˼˼˼)
˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰
˻˿˹̄́˻́
őőőőőőőő

(˻˹̄˿̂˹)
˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰
˼˹˺̄̀̀˼
őőőőőőőő

˻˿˹̄˻˺˼
˿˺˾
˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰
˻˿˹̄́˻́
őőőőőőőő

˼˹˺̄˹˺˺
̀˿˻
˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰
˼˹˺̄̀̀˼
őőőőőőőő

́̄˽́
őőőőőőőő
́̄˹˼
őőőőőőőő

̂̄˾˿
őőőőőőőő
̂̄˻̂
őőőőőőőő

˺̀

ϱΩϭόγϟ்ϟΎΑϡϬγϠϟ Δϳγϳέϟ ΕΎϳϠϣόϟϥϣϝΧΩϟ

˺̀

(ϱΩϭόγϟ்ϟΎΑϡϬγϠϟ ϝΧΩϟϲϓΎλ

́̄˹˺
őőőőőőőő

̂̄˻˿
őőőőőőőő

˺̀

ΔϛέηϟϲϓϥϳϣϫΎγϣϟϕϭϘΣϰϟ·ΩΎόϟϝΧΩϟϲϓΎλ
ϱΩϭόγϟ்ϟΎΑϡϬγϠϟ ϡϷ

ΔΗϛϧϳϓϥέΩϧΎηϡέϳέγ
ΔϳϟΎϣϟϥϭηϟϡΎϋέϳΩϣ

ΕΎόϳΑϣϟϰϓΎλ
ΕΎόϳΑϣϟΔϔϠϛΗ
ΑέϟϲϟΎϣΟ·
ϑϳέΎλϣϟ
ϊϳίϭΗϭϊϳΑ
ΔϳέΩϭΔϳϣϭϣϋ

˺˻
˺˼

ΔϳγϳέϟΕΎϳϠϣόϟϥϣϝΧΩϟ
ϰϓΎλˬϯέΧΕΩέϳ·
ϲϓΎλˬΔϳϟΎϣΕΩέϳ
ΓΎϛίϟϝΑϗϝΧΩϟϰϓΎλ
˺˹

ΓΎϛίϟ
ΔϧγϠϟϝΧΩϟϲϓΎλ
ϰϟ·ΩΎόϟ
ϡϷΔϛέηϟϲϓϥϳϣϫΎγϣϟϕϭϘΣ
ΓέρϳγϣϟέϳϏιλΣϟ
ΔϧγϠϟϝΧΩϟϲϓΎλ
ϡϬγϟΔϳΣΑέ

αϭϳΛΗΎϣαϭέΗΑίϠϳϧέϭϛαέΗϟϭ
ϱΫϳϔϧΗϟαϳέϟ

έΎλϧϟௌΩΑϋΩϋΎγϣ
ΓέΩϻαϠΟϣϭοϋ

.ΓΩΣϭϣϟΔϳϟΎϣϟϡϭϘϟϩΫϫϥϣ˯ίΟ ˻˻ϰϟ· ˺ϥϣΔϘϓέϣϟΕΎΣΎοϳϹ έΑΗόΗ
˰˰ ̀ ˰˰

 ϭϛϓΩγ ΔϳΫϏϷϭϥΎΑϟϷΕΎΟΗϧϣϟΔϳΩϭόγϟΔϛέηϟ
ΔϳΩϭόγΔϣϫΎγϣΔϛέη
ΓΩΣϭϣϟΔϳΩϘϧϟΕΎϘϓΩΗϟΔϣΎϗ
ϡ˻˹˺̀αέΎϣ ˼˺ϲϓΔϳϬΗϧϣϟ ΔϧγϠϟ
ϡ˻˹˺˿

ϡ˻˹˺̀

ΔϳΩϭόγϟΕϻΎϳέϟϑϻΑ

ΔϳΩϭόγϟΕϻΎϳέϟϑϻΑ

ΡΎοϳ·

˻˿˹̄́˻́

˼˹˺̄̀̀˼

́˻̄˺̀˼
(˺̄˹˺́)
˿̄˻˼˹
˽̄˺˾˹
˻˻̄̂˹́
˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰
˼̀˾̄˻̀˺

̀˾̄́˽̀
(̂˺˾)
˼̄˺˺˺
˾̄˽˺˹
˺̀̄˿˼˹
˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰
˽˹˻̄́˾˿

(˾̄˼˺˽)
˺˺̄˻˿˼
(˼˻̄˾˾˻)
(˽˺̄˾˿˾)
(̂˼̀)
˿˻̄̂˻̀
˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰
˼˿̂̄˹̂˼

˿̄˻́˼
(˻̄˺̀́)
˾˽̄˻́˺
˼˻̄˹̀˿
˺̄˺˹́
˼̂̄˹˽˻
˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰
˾˼˼̄˽˿́

(˿̄˻˾˽)
˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰
˼˿˻̄́˼̂
˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰

(˿̄̂́˹)
˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰
˾˻˿̄˽́́
˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰

(˿̀̄́˼˿)
˺̄˼˼˻
˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰
(˿˿̄˾˹˽)
˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰

(̂̀̄˺˽˺)
˺̄˽˹́
˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰
(̂˾̄̀˼˼)
˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰

̂
̂

(˺˺˼̄̀˾˹)
(˺̄˽˹˹)
(˽̀˾)
˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰
(˺˺˾̄˿˻˾)
˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰
˺́˹̄̀˺˹

(˺˼˹̄˹˹˹)
(˻̄́˹˹)
(˾˾́)
˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰
(˺˼˼̄˼˾́)
˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰
˻̂̀̄˼̂̀

˺́

(́˾˺)
˿˿̄˽˻˾
˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰
˻˽˿̄˻́˽
őőőőőőő

˻˼˼
˻˽˿̄˻́˽
˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰
˾˽˼̄̂˺˽
őőőőőőő

ΔΗϛϧϳϓϥέΩϧΎηϡέϳέγ
ΔϳϟΎϣϟϥϭηϟϡΎϋέϳΩϣ

̂
˾
̀

ΔϳϠϳϐηΗϟΔρηϧϷ
ΔϧγϟϝΧΩϲϓΎλ
ΔϳϟΎΗϟΩϭϧΑϠϟΕϼϳΩόΗ
ϙϼϬΗγϻ
ΕΩόϣϭΕϻϭΕΎϛϠΗϣϣϊϳΑϥϣΡΎΑέ
ΎϬϠϳλΣΗϲϓϙϭϛηϣϥϭϳΩιλΧϣ
ΔϛέΣϟΔϳρΑ ΔϋΎοΑιλΧϣ
ΔϣΩΧϟΔϳΎϬϧΓΎϓΎϛϣιλΧϣ
ΔϳϠϳϐηΗϟΕΎΑϭϠρϣϟϭΕΩϭΟϭϣϟϲϓΕέϳϐΗϟ
ΔϧϳΩϣϡϣΫ
ϯέΧ ΔϟϭΩΗϣΕΩϭΟϭϣϭ ˱ ΎϣΩϘϣΔϋϭϓΩϣώϟΎΑϣϭϊΩϭ
ϥϭίΧϣ
ΔϧΩϡϣΫ
ΔϗϼϋΕΫΕΎϬΟϟ ϕΣΗγϣ
ϯέΧΔϟϭΩΗϣΕΎΑϭϠρϣϭ ΔϘΣΗγϣώϟΎΑϣϭϊϓΩϟΔϘΣΗγϣΓΎϛί
ΕΎϳϠϣόϟ ϥϣΩϘϧϟ
ϥϳϔυϭϣϠϟΔϋϭϓΩϣϟΔϣΩΧϟΔϳΎϬϧΓ΄ϓΎϛϣ
ΔϳϠϳϐηΗϟΔρηϧϷϥϣΩϘϧϟϲϓΎλ
ΔϳέΎϣΛΗγϹΔρηϧϷ
ΕΩόϣϭΕϻϭΕΎϛϠΗϣϣ˯έη
ΕΩόϣϭΕϻϭΕΎϛϠΗϣϣϊϳΑϥϣΕϼλΣΗϣ
ΔϳέΎϣΛΗγϻΔρηϧϷϲϓϡΩΧΗγϣϟΩϘϧϟϲϓΎλ
ΔϳϠϳϭϣΗϟΔρηϧϷ
ΔϋϭϓΩϣΡΎΑέΕΎόϳίϭΗ
ΔϋϭϓΩϣϟ ΓέΩϹαϠΟϣΓ΄ϓΎϛϣ
Γέρϳγϣϟ έϳϏιλΣϟ
ΔϳϠϳϭϣΗϟΔρηϧϷϲϓϡΩΧΗγϣϟ ΩϘϧϟϲϓΎλ
ϪϣϛΣϲϓΎϣϭΩϘϧϟϲϓ ΓΩΎϳίϟ
ΔϠϣόϟϝϳϭΣΗέόγϲϓΕΎΑϠϘΗϟέΛ
ΔϧγϟΔϳΩΑϲϓϪϣϛΣϲϓΎϣϭΩϘϧϟ

˽

αϭϳΛΗΎϣαϭέΗΑίϠϳϧέϭϛαέΗϟϭ
ϱΫϳϔϧΗϟαϳέϟ

ΔϧγϟΔϳΎϬϧϲϓϪϣϛΣϲϓΎϣϭΩϘϧϟ

έΎλϧϟௌΩΑϋΩϋΎγϣ
ΓέΩϻαϠΟϣϭοϋ

.ΓΩΣϭϣϟΔϳϟΎϣϟϡϭϘϟϩΫϫϥϣ˯ίΟ ˻˻ϰϟ· ˺ϥϣΔϘϓέϣϟΕΎΣΎοϳϹ έΑΗόΗ
˰˰ ́ ˰˰

ΕϻΎϳέϟϑϻΑ
(ΔϳΩϭόγϟ

˺̄˻˻˾
˿˺˾
˰˰
˰˰
˰˰
(˽̀˾)
˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰
˺̄˼˿˾

̀˿˻
˰˰
˰˰
˰˰
(˾˾́)
˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰
˺̄˾˿̂
őőőőőő

ΕϻΎϳέϟϑϻΑ
(ΔϳΩϭόγϟ

̂˽̂̄˻˼˻
˻˿˹̄́˻́
(˺˺˼̄̀˾˹)
(˺̄˽˹˹)
˰˰
(˺̄˼˻˿)
˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰
˺̄˹̂˼̄˾́˽

˼˹˺̄̀̀˼
(˺˼˹̄˹˹˹)
(˻̄́˹˹)
˰˰
(˼˻˾)
˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰
˺̄˻˿˻̄˻˼˻
őőőőőőő

˼˹˺̄˹˺˺
(˺˼˹̄˹˹˹)
(˻̄́˹˹)
˰˰
˻˼˼
˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰
˺̄˻˿˹̄˿˿˼
őőőőőőő

̂˽́̄˹˹̀
˻˿˹̄˻˺˼
(˺˺˼̄̀˾˹)
(˺̄˽˹˹)
˰˰
(́˾˺)
˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰
˺̄˹̂˻̄˻˺̂

ΕϻΎϳέϟϑϻΑ
(ΔϳΩϭόγϟ

ωϭϣΟϣϟ

ΔΗϛϧϳϓϥέΩϧΎηϡέϳέγ
ΔϳϟΎϣϟϥϭηϟϡΎϋέϳΩϣ

έϳϏιλΣϟ
Γέ˰˰˰˰˰˰ρϳγϣϟ

ωϭϣΟϣϟ

˼˹˺̄˹˺˺
(˺˼˹̄˹˹˹)
(˻̄́˹˹)
(˼˹̄˺˹˺)
˰˰
˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰
˾̂˻̄˻̀˼
őőőőőő

˼˼˾̄˺˻˺
˻˿˹̄˻˺˼
(˺˺˼̄̀˾˹)
(˺̄˽˹˹)
(˻˿̄˹˻˺)
˰˰
˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰
˽˾˽̄˺˿˼

ΕϻΎϳέϟϑϻΑ
(ΔϳΩϭόγϟ

˰˰
˰˰
˰˰
˼˹̄˺˹˺
˰˰
˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰
˺́˺̄́˼˾
őőőőőő

˺˻˾̄̀˺˼
˰˰
˰˰
˰˰
˻˿̄˹˻˺
˰˰
˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰
˺˾˺̄̀˼˽

ΕϻΎϳέϟϑϻΑ
(ΔϳΩϭόγϟ

˰˰ ̂ ˰˰

αϭϳΛΗΎϣαϭέΗΑίϠϳϧέϭϛαέΗϟϭ
ϱΫϳϔϧΗϟαϳέϟ

˰˰
˰˰
˰˰
˰˰
˻˼˼
˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰
(̂˽˾)
őőőőőő

(˼˻̀)
˰˰
˰˰
˰˰
˰˰
(́˾˺)
˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰
(˺̄˺̀́)

ΕϻΎϳέϟϑϻΑ
(ΔϳΩϭόγϟ

˰˰
˰˰
˰˰
˰˰
˰˰
˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰
˺˿˻̄˾˹˹
őőőőőő

˺˿˻̄˾˹˹
˰˰
˰˰
˰˰
˰˰
˰˰
˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰
˺˿˻̄˾˹˹

ΕϻΎϳέϟϑϻΑ
(ΔϳΩϭόγϟ

ϲρϳΗΣϻ
ϲϣΎυϧϟ
ϝΎϣϟαέ

έΎλϧϟௌΩΑϋΩϋΎγϣ
ΓέΩϻαϠΟϣϭοϋ

˰˰
ΔϧγϠϟϝΧΩϟ ϲϓΎλ
˰˰
(˺́ ΡΎοϳϹ)ΔϋϭϓΩϣΡΎΑέΕΎόϳίϭΗ
˰˰
ΓέΩϹαϠΟϣ˯ΎοϋΓ΄ϓΎϛϣ
˰˰
ϲρΎϳΗΣϻϰϟϝϭΣϣ
˰˰
ΔϳΑϧΟΕϼϣϋϝϳϭΣΗΕΎϳϭγΗ
˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰
˼˻˾̄˹˹˹
ϡ˻˹˺̀αέΎϣ ˼˺ϲϓΩϳλέϟ
őőőőőő

˼˻˾̄˹˹˹
ϡ˻˹˺˾ αέΎϣ ˼˺ϲϓΩϳλέϟ
˰˰
ΔϧγϠϟϝΧΩϟ ϲϓΎλ
˰˰
(˺́ ΡΎοϳϹ)ΔϋϭϓΩϣΡΎΑέΕΎόϳίϭΗ
˰˰
ΓέΩϹαϠΟϣ˯ΎοϋΓ΄ϓΎϛϣ
˰˰
ϲρΎϳΗΣϻϰϟϝϭΣϣ
˰˰
ϯέΧΕϼϳΩόΗϭΔϳΑϧΟΕϼϣϋϝϳϭΣΗ
˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰
˼˻˾̄˹˹˹
ϡ˻˹˺˿αέΎϣ ˼˺ϲϓΩϳλέϟ

ΕϻΎϳέϟϑϻΑ
(ΔϳΩϭόγϟ
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ϡϻΔϛέηϟϲϓ ϥϳϣϫΎγϣϟϕϭϘΣϰϟ·ΩΎόϟ
ΕϼϣϋϝϳϭΣΗ
ΕϼϳΩόΗϭ ΔϳΑϧΟ
ΓΎϘΑϣΡΎ˰˰Αέ
ϯέΧ ϱέΎϳΗΧϲρΎϳΗΣ

 ϭϛϓΩγ ΔϳΫϏϷϭϥΎΑϟϷΕΎΟΗϧϣϟΔϳΩϭόγϟΔϛέηϟ
ΔϳΩϭόγΔϣϫΎγϣΔϛέη
ΓΩΣϭϣϟϥϳϣϫΎγϣϟϕϭϘΣϲϓΕέϳϐΗϟΔϣΎϗ
ϡ ˻˹˺̀ αέΎϣ ˼˺ ϲϓ ΔϳϬΗϧϣϟ ΔϧγϠϟ

 ϭϛϓΩγ ΔϳΫϏϷϭϥΎΑϟϷΕΎΟΗϧϣϟΔϳΩϭόγϟΔϛέηϟ
ΔϳΩϭόγΔϣϫΎγϣΔϛέη
ΓΩΣϭϣϟ ΔϳϟΎϣϟϡϭϘϟϝϭΣΕΎΣΎοϳ·
ϡ˻˹˺̀αέΎϣ ˼˺ ϲϓ
ΔϳγϳέϟΔρηϧϷϭϡϳυϧΗϟ ˰ ˺
ΔϠΟγϣ ΔϳΩϭόγ ΔϣϫΎγϣ Δϛέη ϲϫ "ϡϻ Δϛέηϟ"  ϭϛϓΩγ  ΔϳΫϏϷϭ ϥΎΑϟϷ ΕΎΟΗϧϣϟ ΔϳΩϭόγϟ Δϛέηϟ
˰ϫ˺˼̂˿ ϲϧΎΛϟϊϳΑέ ˻˺ϲϓΥέ΅ϣϟ ˽˹˼˹˹˹̂̂˺̀ϡϗέϱέΎΟΗϟϝΟγϟΏΟϭϣΑΔϳΩϭόγϟΔϳΑέόϟΔϛϠϣϣϟΎΑ
.(ϡ˺̂̀˿ϝϳέΑ ˻˺ϕϓϭϣϟ)
ϡγΎ˰ΑΓΩΣϭϣϟ ΔϳϟΎϣϟϡϭϘϟϩΫϫϲϓ˱ΎόϣΎϬϳϟ·έΎηϳϲΗϟϭ ϩΎϧΩΔΟέΩϣϲϫΎϣϛ ΔόΑΎΗϟΎϬΗΎϛέηϭΔϛέηϟϝϣόΗ
ΔϳΩϭόγϟΔϳΑέόϟΔϛϠϣϣϟϲϓΔϳΫϏϷϑϠΗΧϣϭΕΎΑρέϣϟϭΏϳϠΣϟΕΎΟΗϧϣϊϳίϭΗϭΝΎΗϧ·ϲϓ˱ ΎγΎγΔϋϭϣΟϣϟ
ΔϳΑέόϟϭΔϳΟϳϠΧϟϝϭΩϟνόΑϭ
ΔϳϟΎΗϟΔόΑΎΗϟΕΎϛέηϟϲϓΕέΎϣΛΗγ·ΔϛέηϟϯΩϟˬϡ˻˹˺̀αέΎϣ ˼˺ ϲϓ Ύϣϛ
ΔλΣ ΔΑγϧ
ϲϓϭϛϓΩγ
Δ˰˰˰˰ϳϛϠϣϟ

αϳγ΄ΗϟΩϠΑ

ΔϳγϳέϟΔρηϧϷ

ΔόΑΎΗϟΔϛέηϟϡγ

%˺˹˹

ϥϳέΣΑϟ

ϥΎΑϟΕΎΟΗϧϣϭΔϳΫϏΩϭϣ

ΔϳΩέϔϟϥϳέΣΑϟϭϛϓΩγΔϛέη

%˺˹˹

ϥΩέϷ

ϥΎΑϟΕΎΟΗϧϣϭΔϳΫϏΩϭϣ

ΕΎΟΗϧϣϠϟΔϳϧΩέϷϭϛϓΩγΔϛέη
ΓΩϭΩΣϣϟΔϳΫϐϟ

%˺˹˹

ΔϳΑέόϟΔϛϠϣϣϟ
ΔϳΩϭόγϟ

ΕέΎϘϋ

^ ΔϳέΎϘόϟΔϳϧρϭϟέΎϣϋΔϛέη

%˺˹˹

ΔϳΑέόϟΔϛϠϣϣϟ
ΔϳΩϭόγϟ

ϝϘϧ

^* ϝϘϧϠϟϥϭϳΟϳϠΧϟϥϭΩΣΗϣϟΔϛέη

%˺˹˹

ΔϳέΎϣΛΗγΔϛέη

^* ΔοΑΎϘϟΔϳϧρϭϟϡϟΎόϣΔϛέη

%̀˾

ΔϳΑέόϟΔϛϠϣϣϟ
ΔϳΩϭόγϟ
έρϗ

ϥΎΑϟΕΎΟΗϧϣϭΔϳΫϏΩϭϣ

%˽̂

Εϳϭϛϟ

ϥΎΑϟΕΎΟΗϧϣϭΔϳΫϏΩϭϣ

έρϗϭϛϓΩγΔϛέη
ΔϳΫϐϟΩϭϣϠϟΕϳϭϛϟϭϛϓΩγΔϛέη
ϡϡΫ

ΔϘΑΎγϟ ΔϧγϟϲϓϪϳϠϋΕϧΎϛΎϣϋΔϛϭϠϣϣϟΔλΣϟΔΑγϧέϳϐΗΗϡϟ
έϳϏΔϳϣϭϣόϟΔϳόϣΟϟ ωΎϣΗΟϝϼΧϥϣ ΕΎϛέηϟΔϳϔλΗϰϠϋΔόΑΎΗϟΕΎϛέηϠϟ ΔϳϣϭϣόϟΔϳόϣΟϟ ΕϘϓϭ *
ΕΎϛέηϟϩΫϫ έΑΗόΗϻΫϳϔϧΗϟ Ωϳϗ ΔϳϣΎυϧϟΕ˯έΟϻΕϟίΎϣϭ ϡ˻˹˺˿ ϭϳϟϭϳ ˺̂ ϲϓ  ΩϘόϧϣϟ ϱΩΎόϟ
ΓΩΣϭϣϟΔϳϟΎϣϟϡϭϘϠϟΔϳέϫϭΟΔόΑΎΗϟ
.ΔϛέηϟϝΑϗϥϣϡϬϧϳϳόΗϡΗ ϑέρϡγΎΑϝΟγϣΔϛέηϠϟΔϛϭϠϣϣϟΕέΎϣΛΗγϻϥϣ ˱˯ίΟϥ· ^
ΩΩϋϹαγ ˰ ˻
έϳϳΎόϣϟΎΑϡίΗϟϹϥΎϳΑ ()
˱
ΔϳΩϭόγϟΔϳΑέόϟΔϛϠϣϣϟϲϓΎϬϳϠϋϑέΎόΗϣϟΔΑγΎΣϣϟέϳϳΎόϣϟ ΎϘϓϭΔϘϓέϣϟΓΩΣϭϣϟΔϳϟΎϣϟϡϭϘϟΩΩϋ·ϡΗ
.ϥϳϳϧϭϧΎϘϟϥϳΑγΎΣϣϠϟΔϳΩϭόγϟΔϳϬϟϥϋΓέΩΎλϟ
αΎϳϘϟαΎγ (Ώ)
ϡΗϲΗϟ ϊϳΑϠϟΔΣΎΗϣϟ ΕέΎϣΛΗγϻΩϋΎϣϳϓ ΔϳΧϳέΎΗϟΔϔϠϛΗϟΩΑϣϟ ˱ ΎϘϓϭΓΩΣϭϣϟΔϳϟΎϣϟϡϭϘϟϩΫϫΩΩϋ·ϡΗ
ΔϳέέϣΗγϻΩΑϣϭϲΑγΎΣϣϟϕΎϘΣΗγϻΩΑϣαΎγϰϠϋ ΔϟΩΎόϟΔϣϳϘϟΎΑΎϬγΎϳϗ
˰˰ ˺˹ ˰˰

 ϭϛϓΩγ ΔϳΫϏϷϭϥΎΑϟϷΕΎΟΗϧϣϟΔϳΩϭόγϟΔϛέηϟ
ΔϳΩϭόγΔϣϫΎγϣΔϛέη
ΔϣΗΗ ΓΩΣϭϣϟΔϳϟΎϣϟϡϭϘϟϝϭΣΕΎΣΎοϳ·
ϡ˻˹˺̀αέΎϣ ˼˺ ϲϓ
(ΔϣΗΗ) ΩΩϋϹαγ ˰ ˻
ϝϳϐηΗϟϭνέόϟΔϠϣϋ (Ν)
ΏϳέϘΗϡΗϡϷΔϛέηϠϟ ΔϳϠϳϐηΗϟΔϠϣόϟϝΛϣϳϱΫϟϱΩϭόγϟ்ϟΎΑΓΩΣϭϣϟ ΔϳϟΎϣϟϡϭϘϟϩΫϫνέϋ ϡΗ
.ϙϟΫϑϼΧ έϛΫ ϡΗϳϡϟΎϣˬϳΣλϑϟΏέϗϷϱΩϭόγϟ்ϟΎΑΔοϭέόϣϟΔϳϟΎϣϟΕΎϣϭϠόϣϟϊϳϣΟ
ΕέϳΩϘΗϟϭ ϡΎϛΣϻ ϝΎϣόΗγ (Ω)
ΔϳΩϭόγϟ ΔϳΑέόϟ ΔϛϠϣϣϟ ϲϓ ΎϬϳϠϋ ϑέΎόΗϣϟ ΔΑγΎΣϣϟ έϳϳΎόϣϟ ˱ ΎϘϓϭ ΓΩΣϭϣϟ ΔϳϟΎϣϟ ϡϭϘϟ ΩΩϋ· ΏϠρΗϳ
ϥϋ ΡΎλϓϻϭ ΎϬϧϋ Ρέλϣϟ ΕΎΑϭϠρϣϟϭ ΕΩϭΟϭϣϟ ϡϳϗ ϰϠϋ έΛ΅Η ΕΎοέΗϓϭ ΕέϳΩϘΗ ϝΎϣόΗγ
ΕΩέϳϹ ώϟΎΑϣϭ ΓΩΣϭϣϟ ΔϳϟΎϣϟ ϡϭϘϟ ΦϳέΎΗ ϲϓ Ύϣϛ ˬΕΩΟϭ ϥ ˬ ΔϠϣΗΣϣϟ ΕΎΑϭϠρϣϟϭ ΕΩϭΟϭϣϟ
ΕέϳΩϘΗϟϩΫϫϥϥϣϡϏέϟϰϠϋϭΔϳϟΎϣϟϡϭϘϟΎϬϧϋΕΩϋϲΗϟΓέΗϔϟϝϼΧΎϬϧϋΡέλϣϟΕΎϓϭέλϣϟϭ
˱ΎϳϠϛϑϠΗΧΗΩϗΔϳϠόϔϟΞΎΗϧϟϥϻ·ΙΩΣϷϭέϭϣϻΕΎϳέΟϣΑωϼρ·ϥϣΓέΩϹϯΩϟΎϣϝοϓϰϟ·ΩϧΗγΗ
ΕέϳΩϘΗϟϩΫϫϥϋ
ΎϫΩϳΩΣΗϟΕΩΎϬΗΟϹϭΕΎοέΗϓϻϭΕέϳΩϘΗϟΓέΩϹΎϬϳϓΕϣΩΧΗγϲΗϟΏϧϭΟϟϡϫϲϠϳΎϣϳϓ

ϊϳΑϠϟΔΣΎΗϣϟΕέΎϣΛΗγϹΔϣϳϗϲϓνΎϔΧϧϻ (˺)
ΔϘϠόΗϣϟΕΩϭΟϭϣϟϭϊϳΑϠϟΔΣΎΗϣϟΕέΎϣΛΗγϹΔϣϳϗϲϓνΎϔΧϧϻέϳΩϘΗϲϓΩΎϬΗΟϹ ΔϋϭϣΟϣϟαέΎϣΗ
ΕέΎϣΛΗγϹΔϣϳϗϲϓΕϗ΅ϣέϳϏ˱ΎοΎϔΧϧ·ΏΑγΗΩϗϲΗϟΔϳϋϭοϭϣϟΔϟΩϷϡϳϳϘΗΩΎϬΗΟϹΫϫϥϣοΗϳΎϬΑ
˱ϼ
 ϳϟΩ έΑΗόϳ ΎϬΗϔϠϛΗ ϥϭΩ Ύϣ ϰϟ· ϡϬγϷ ΕέΎϣΛΗγϹ ΔϟΩΎόϟ ΔϣϳϘϟ ϲϓ ϡΩ ϭ ϱέϫϭΟ νΎϔΧϧ· ϱ ϥ·
˱ΎοϳΔϋϭϣΟϣϟέΑΗόΗΩΎϬΗΟϹΏϠρΗϳϡΩϭϱέϫϭΟϭϫΎϣΩϳΩΣΗϥ·νΎϔΧϧϹϰϠϋ ˱ Ύϳϋϭοϭϣ
ΎϬϳϓέϣΛΗγϣϟΔϛέηϠϟΔϳϟΎϣϟΔϟΎΣϟϲϓ έΩΣϧ ϰϠϋ ˱ϼ
 ϳϟΩϙΎϧϫϥϭϛϳΎϣΩϧϋΔϣϳϘϟϲϓ ˱ ΎοΎϔΧϧ·ϙΎϧϫϥ
ΔϳϠϳϭϣΗϟϭΔϳϠϳϐηΗϟΔϳΩϘϧϟΕΎϘϓΩΗϟϲϓϭΔϳϧϘΗϟϲϓΕέϳϐΗϟϭΔϋΎϧλϟϭωΎρϘϟ˯Ωϲϓϭ

ΔϳϟΎϣϟέϳϏΕΩϭΟϭϣϟΔϣϳϗϲϓνΎϔΧϧϻ (˻)
ϭΙΩΣϷΕϧΎϛΫ·έΑϛΓέϳΗϭΑϭˬΔϳϟΎϣϡϭϗϝϛΦϳέΎΗϲϓΔϳϟΎϣϟέϳϏΕΩϭΟϭϣϟ ϡϳϳϘΗΑΔϋϭϣΟϣϟϡϭϘΗ
ϥΎϛΫ·ϭˬϝϳϟΩΩϭΟϭ ϝΎΣϲϓΎϣϝλΔϣϳϗνΎϔΧϧϰϠϋ ϝϳϟΩΩϭΟϭϰϟ·έϳηΗϑϭέυϟϲϓΕέϳϐΗϟ
ΔϣϳϗϥϣϩΩΩέΗγ·ϥϛϣϣϟώϠΑϣϟέϳΩϘΗΑΔϋϭϣΟϣϟϡϭϘΗˬΔϣϳϘϟϲϓνΎϔΧϧϺϟϱϭϧγϟιΣϔϟ˯έΟ·˱ΎΑϭϠρϣ
ΩόΑΩϘϧϠϟΔϘϘΣϣϟΓΩΣϭϟϭϝλϸϟΔϟΩΎόϟΔϣϳϘϟϭϫϝλϷΔϣϳϗϥϣϩΩΩέΗγ·ϥϛϣϣϟώϠΑϣϟϥ·ϝλϷ
ϡϟΎϣΓΩΣϰϠϋϝλϝϛϟΔϣϳϘϟΩϳΩΣΗϡΗϳϭϝΎϣόΗγϹΩϳϗϲϫϲΗϟϝλϷΔϣϳϗϭϝλϷϊϳΑΔϔϠϛΗϡλΧ
ϝϭλϷΕΎϋϭϣΟϣϭϯέΧϷϝϭλϷϥϋέϳΑϛΩΣϰϟ·ΔϠϘΗγϣΓΩέϭΔϳΩϘϧΕΎϘϓΩΗϕϘΣϳϻϝλϷϥϛϳ
ϝλϷέΑΗόϳ ˬΩΩέΗγϺϟΔϠΑΎϘϟΎϬΗϣϳϗϥϋ ΩϘϧϟϕϳϘΣΗΓΩΣϭϭϝλϸϟΔϳέΗϓΩϟΔϣϳϘϟΩϳίΗΎϣΩϧϋϭϯέΧϷ
ϡλΧ ϡΗϳ ˬϝΎϣόΗγϹ Ωϳϗ ΔϣϳϘϟ ϡϳϳϘΗϟϭ ΩΩέΗγϺϟ ΔϠΑΎϘϟ ΔϣϳϘϟ ϰϟ· ϪΗϣϳϗ νϳϔΧΗ ϡΗϳϭ ΔϣϳϘϟ νϔΧϧϣ
αϛόϳ ϱΫϟϭ ΔΑϳέοϟ ϝΑϗ ϡλΧϟ ϝΩόϣ ϡΩΧΗγΈΑ ΔϳϟΎΣϟ ΎϬΗϣϳϗ ϰϟ· ΔϳϠΑϘΗγϣϟ ΔϳέϳΩϘΗϟ ΔϳΩϘϧϟ ΕΎϘϓΩΗϟ
ϡλΧΩόΑΔϟΩΎόϟΔϣϳϘϟΩϳΩΣΗϟϭϝλϷΎΑΔρΑΗέϣϟέρΎΧϣϟϭΩϭϘϧϠϟΔϳϧϣίϟΔϣϳϘϠϟΔϳϟΎΣϟϕϭγϟΕΎϣϳϳϘΗ
ΔϠΛΎϣϣΕΩϭΟϭϣϠϟΔϳέϳΩϘΗέΎόγΩϭΟϭϡΩϋ ϝΎΣϲϓϭϕϭγϟέΎόγϝΛϣϡϼϣέΩλϣϡΩΧΗγϳϊϳΑϟϑϳϟΎϛΗ
.ϪϣϭλΧϣϟΔϳϠΑϘΗγϣϟΔϳΩϘϧϟΕΎϘϓΩΗϟΕΎΑΎγΣϰϟ·ΔϟΩΎόϟΔϣϳϘϟΩϳΩΣΗΩϧΗγϳ

ΔϳέΎΟΗϟΔϧϳΩϣϟϡϣΫϟΔϣϳϗνΎϔΧϧιλΧϣ (˼)

˱ Ύϳϋϭοϭϣ ˱ϼ
 ϳϟΩ ϙϟΎϧϫ ϥϭϛϳ ΎϣΩϧϋ ΔϳέΎΟΗϟ ΔϧϳΩϣϟ ϡϣΫϟ Δϣϳϗ ϲϓ νΎϔΧϧϹ ϝΑΎϘϣ ιλΧϣ ϥϳϭϛΗ ϡΗϳ
έΑΗόΗ ΔϧϳΩϣϟ ϡϣΫϠϟ ΔϳϠλϷϝΎΟϵ ΏγΣ ΔϘΣΗγϣϟ ώϟΎΑϣϟ ΔϓΎϛ ϝϳλΣΗ ϊϳρΗγΗ ϥϟ ΔϋϭϣΟϣϟ ϥ ϰϠϋ
ϥϋ ϩίΟϋϭ ϩέΛόΗϭ˱ΎϳϟΎϣϪϣϳυϧΗΓΩΎϋ·ϭϥϳΩϣϟαϼϓϥϼϋ·ϝΎϣΗΣ·ϭϥϳΩϣϠϟΔϣΎϬϟΔϳϟΎϣϟΕΎΑϭόλϟ
ϡΗϳϓΎϬΗΫΩΣϲϓΓέϳΑϛϟ ώϟΎΑϣϟΎΑϕϠόΗϳ ΎϣϳϓϭΔϳέΎΟΗϟ ΔϧϳΩϣϟϡϣΫϟΔϣϳϗ νΎϔΧϧ·ϰϠϋΕέη΅ϣ ΩΩγϟ
ΩϋϭϣΕίϭΎΟΗΎϬϧϛϟϭΎϬΗΫΩΣϲϓΓέϳΑϛΕγϳϟϲΗϟώϟΎΑϣϟΎϣΓΩΣϰϠϋώϠΑϣϝϛαΎγϰϠϋϡϳϳϘΗϟ˯έΟ·
ϰϠϋ Εοϣ ϲΗϟ ΓέΗϔϟ ϝϭρϟ ˱ ΎόΑΗ ιλΧϣ ϝϳΟγΗ ϡΗϳϭ ϲϟΎϣΟ· αΎγ ϰϠϋ ΎϬϣϳϳϘΗ ϡΗϳ ϪϧΈϓ ΎϬϗΎϘΣΗγ·
ΔϳΧϳέΎΗϟϝϳλΣΗϟΕέΗϓϰϠϋ˱˯ΎϧΑΎϬϗΎϘΣΗγ·
˰˰ ˺˺ ˰˰

 ϭϛϓΩγ ΔϳΫϏϷϭϥΎΑϟϷΕΎΟΗϧϣϟΔϳΩϭόγϟΔϛέηϟ
ΔϳΩϭόγΔϣϫΎγϣΔϛέη
ΔϣΗΗ ΓΩΣϭϣϟΔϳϟΎϣϟϡϭϘϟϝϭΣΕΎΣΎοϳ·
ϡ˻˹˺̀αέΎϣ ˼˺ ϲϓ
(ΔϣΗΗ ΩΩϋϹαγ ˰˰ ˻
(ΔϣΗΗ)ΕέϳΩϘΗϟϭϡΎϛΣϻ ϝΎϣόΗγ (Ω)

ΔϛέΣϟΔϳρΑϥϭίΧϣϟϑΎϧλιλΧϣ (˽)
Δϣϳϗ ϲϓΎλ ΕέϳΩϘΗ ΩϧΗγΗϭ ΔϛέΣϟ ΔϳρΑ ϥϭίΧϣϟ ϑΎϧλ ϝΑΎϘϣ ιλΧϣ ϥϳϭϛΗΑ ΔϋϭϣΟϣϟ ϡϭϘΗ
ϲϓΕέϳΩϘΗϟϩΫϫΫΧ΄ΗϭΕέϳΩϘΗϟ˯έΟ·ΩϧϋϪϳϠϋΩΎϣΗϋϹϥϛϣϳϝϳϟΩϯϭϗϰϟ·ΎϬϘϳϘΣΗϥϛϣϣϟϥϭίΧϣϟ
ϲϓϲϟΎϣϟίϛέϣϟΔϣΎϗΦϳέΎΗΩόΑΔόϗϭϟΙΩΣϷΎΑΔϠλΗϣϟΓέηΎΑϣϟΔϔϠϛΗϟϭέΎόγϷΕΎΑϠϘΗέΎΑΗϋϹ
ΔϧγϟΔϳΎϬϧϲϓΔϣΎϘϟϝϭΣϷΙΩΣϷϩΫϫΎϬϳϓΩϛ΅ΗϲΗϟΩϭΩΣϟ

ΕΩόϣϟϭΕϻϵϭΕΎϛϠΗϣϣϠϟΔϳΟΎΗϧϹέΎϣϋϷ (˾)
ΏΎγΗΣ νέϏϷ ΕΩόϣϟϭ Εϻϵϭ ΕΎϛϠΗϣϣϠϟ ΓέΩϘϣϟ ΔϳΟΎΗϧϹ έΎϣϋϷ ΩϳΩΣΗΑ Δϛέηϟ ΓέΩ· ϡϭϘΗ
ϡϭϘΗϲόϳΑρϟϰϠΑϟϭϑϠΗϟϭϝλϸϟϊϗϭΗϣϟϡΩΧΗγϻέΎΑΗϋϻϥϳόΑΫΧϷΩόΑέϳΩϘΗϟΫϫΩΩΣϳϙϼϬΗγϻ
ϥ΄Α ΓέΩϹ ΩΎϘΗϋ ϝΎΣ ϲϓ ϲϠΑϘΗγϣϟ ϙϼϬΗγϻ ϝϳΩόΗ ϡΗϳϭ ˱ Ύϳϭϧγ ΔϳΟΎΗϧϻ έΎϣϋϷ ΔόΟέϣΑ ΓέΩϹ
ΔϘΑΎγϟΕέϳΩϘΗϟϥϋϑϠΗΧΗΔϳΟΎΗϧϻέΎϣϋϷ
ΔϣΎϬϟΔϳΑγΎΣϣϟΕΎγΎϳγϟιΧϠϣ ˰˰ ˼
.ΔϳϟΎΗϟΔϣΎϬϟΔϳΑγΎΣϣϟΕΎγΎϳγϟΕΑΎΛϝϛηΑΔϋϭϣΟϣϟΓέΩ·ΕϘΑρ
ΔϳϟΎϣϟϡϭϘϟΩϳΣϭΗαγ
(˺) ΡΎοϳϹ ϲϓ ΔΟέΩϣϟ ΔόΑΎΗϟ ΎϬΗΎϛέηϭ ϡϻ ΔϛέηϠϟ ΓΩΣϭϣϟ ΔϳϟΎϣϟ ϡϭϘϟ ΓΩΣϭϣϟ ΔϳϟΎϣϟ ϡϭϘϟ ϝϣηΗ
ϩϼϋ
ΔόΑΎΗϟΕΎϛέηϟϲϓΕέΎϣΛΗγϻ
ϡϛΣΗϟΔϳΣϼλΔϋϭϣΟϣϠϟϥϭϛϳΎϣΩϧϋΓέρϳγϟΩΟϭΗΔϋϭϣΟϣϟΓέρϳγϟϊοΧΗΕηϧϣϲϫΔόΑΎΗϟΕΎϛέηϟ
ϕϭϘΣ ϥΈϓ Γέρϳγϟ ϡϳϳϘΗϟ ΎϬΗρηϧ ϥϣ ϊϓΎϧϣ ϰϠϋ ϝϭλΣϠϟ ϙϟΫϭ Γ΄ηϧϣϠϟ ΔϳϠϳϐηΗϟϭ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎγΎϳγϟ ϲϓ
έΎΑΗϋϹϲϓΫΧ΅ΗΎϬΗγέΎϣϣΔϋϭϣΟϣϟϊϳρΗγΗϥϝϣΗΣϳϲΗϟΕϳϭλΗϟ
ΦϳέΎΗϰΗΣΓέρϳγϟ˯ΩΑΦϳέΎΗϥϣ ˱έΎΑΗϋ·ΓΩΣϭϣϟΔϳϟΎϣϟϡϭϘϟϲϓΔόΑΎΗϟΕΎϛέηϠϟΔϳϟΎϣϟϡϭϘϟΝέΩ·ϡΗϳ
ΕϼϣΎόϣϟϥϋΔΟΗΎϧϟΔϳϟΎϣϟΕϼϣΎόϣϟϭΓΩλέϷϊϳϣΟΩΎόΑΗγΓΩΣϭϣϟ ΔϳϟΎϣϟϡϭϘϟΩΩϋ·ΩϧϋϡΗϳΎϬϔϗϭΗ
ϥϳΑ ΕϼϣΎόϣϟ ϥϋ ΔηΎϧ ΔϘϘΣϣ έϳϏ έΎγΧ ϭ ΡΎΑέ ϱ ΩΎόΑΗγ ˱ Ύοϳ ϡΗϳϭ ΔόΑΎΗϟ ΎϬΗΎϛέηϭ Δϛέηϟ ϥϳΑ
ΩϧΑΕΣΗΔϋϭϣΟϣϟϲϓΙϟΎΛϑέρϟΓΩΎόϟΔϳϛϠϣϟϕϭϘΣΝέΩ·ϡΗϳΔϳϟΎϣϟϡϭϘϟΩϳΣϭΗΩϧϋΔϋϭϣΟϣϟΕΎϛέη
ΓΩΣϭϣϟΔϳϟΎϣϟϡϭϘϟϩΫϫϲϓΓέρϳγϣέϳϏιλΣ
ΔϧϳΩϣϟϡϣΫϟ
ΓέΩϹϱέϲϓϝϳλΣΗϠϟΔϠΑΎϘϟέϳϏώϟΎΑϣϟϝΑΎϘϣιλΧϣϟ˱ ΎλϗΎϧϲϠλϷΓέϭΗΎϔϟώϠΑϣΑΔϧϳΩϣϟϡϣΫϟΝέΩΗ
ΎϫΩΑϛΗϝΎΣΔϣϭΩόϣϟϥϭϳΩϟΏρηϡΗϳ
ϊϳΑϠϟΔΣΎΗϣϟΕέΎϣΛΗγϹ
ΓέΟΎΗϣϟνέϏϷϭ ϕΎϘΣΗγϹΦϳέΎΗ ϰΗΣΎϬΑυΎϔΗΣϹ Δϳϧ έϳϐΑ Ύϫ΅έη ϡΗϳϲΗϟ ΕέΎϣΛΗγϹ ϑϳϧλΗ ϡΗϳ
ϡΩόΑΔϳϧϟΕϧΎϛΫ·ϻ·ΔϟϭΩΗϣϟΕΩϭΟϭϣϟΕΣΗΝέΩΗϭΔϟΩΎόϟΔϣϳϘϟΎΑΎϫέΎϬυ·ϡΗϳϭˬϊϳΑϠϟΔΣΎΗϣΕέΎϣΛΗγΎϛ
ϯέΧΕέη΅ϣΩΟϭΗέϭϔϟϰϠϋΔϟΩΎόϟΔϣϳϘϟΎΑΔϳϟΎϣϟϕέϭϷΩϳΩΣΗϥϛϣϳϻΔϳϟΎΗϟΔϳϟΎϣϟΔϧγϟϲϓΎϬόϳΑ
Δϳέϭϓ έϳϏ ΓέϓϭΗϣϟ ΔϳϟΎϣϟ ϕέϭϷ ϩΫϫ ϥ· ˬϙϟΫϟ ˱ ΎϘϓϭ ΔϳϋϭοϭϣΑ Δϳϗϭγϟ ΔϣϳϘϟ ΩϳΩΣΗ ΎϬϟϼΧ ϥϣ ϥϛϣϳ
ΔϟΩΎόϟΔϣϳϘϠϟαΎϳϗΏγϧΔϔϠϛΗϟϥϭϛΗˬϩϼϋ έϭϛΫϣϟϝϛηϟ ϰϠϋΓέϓϭΗϣΕγϳϟΔϟΩΎόϟΔϣϳϘϟΕϧΎϛΫ·ˬϲϟΎΗϟΎΑϭ
ϲϓΕέϳϐΗϟ Δ˰˰˰ϣΎϗϰϠϋΎϬϠϳϣΣΗϭΔϟΩΎόϟΔϣϳϘϟΩϳϗϡΗϳΩΎϣΗϋϹΔΟέΩϭΔϳϋϭοϭϣϟΙϳΣϥϣΔϳϟΎϣϟϕέϭϸϟ
˰˰ ˺˻ ˰˰

 ϭϛϓΩγ ΔϳΫϏϷϭϥΎΑϟϷΕΎΟΗϧϣϟΔϳΩϭόγϟΔϛέηϟ
ΔϳΩϭόγΔϣϫΎγϣΔϛέη
ΔϣΗΗ ΓΩΣϭϣϟΔϳϟΎϣϟϡϭϘϟϝϭΣΕΎΣΎοϳ·
ϡ˻˹˺̀αέΎϣ ˼˺ ϲϓ
(ΔϣΗΗ) ΔϣΎϬϟΔϳΑγΎΣϣϟΕΎγΎϳγϟιΧϠϣ˰˰ ˼
(ΔϣΗΗ) ϊϳΑϠϟΔΣΎΗϣϟΕέΎϣΛΗγϹ
ΩΩΣΗΓΩΣϭϣϟϝΧΩϟΔϣΎϗϲϓϪΟέΩ·ϡΗϳΔϣϳϘϟϲϓΕϗ΅ϣέϳϏνΎϔΧϧϱϥϛϟϭΓΩΣϭϣϟϥϳϣϫΎγϣϟϕϭϘΣ
ϕϭγϟϲϓΔϣϳϘϟϰϟ·ωϭΟέϟΎΑΔϟΩΎόϟΔϣϳϘϟ
ϙϼϬΗγϻϭΕΩόϣϟϭΕϻϵϭ ΕΎϛϠΗϣϣϟ
ϲϓ νΎϔΧϧϹ ΓέΎγΧϭ ϡϛέΗϣϟ ϙϼϬΗγϹ ϡλΧ ΩόΑ ˬΔϔϠϛΗϟ έόγΑ ΕΩόϣϟϭ Εϻϵϭ ΕΎϛϠΗϣϣϟ αΎϳϗ ϡΗϳ
ϰϠϋ ϝϳϭϣΗϟ ˯ΎΑϋ ΔϠϣγέ ϡΗΗ ϝλϷ ˯ΎϧΗϗϹ ΓέηΎΑϣ ΓΩΎόϟ ΕΎϓϭέλϣϟ ΔϔϠϛΗϟ ϥϣοΗΗ ΕΩΟϭ ϥ· ˬΔϣϳϘϟ
ΩΩΣϣϟϡΩΧΗγϺϟϩΩΩϋ·ϭϝλϷϝΎϣϛΗγϹΔΑϭϠρϣϟΓέΗϔϟϝϼΧΕΩϭΟϭϣϟ˯Ύηϧ·ϝϳϭϣΗϟΔϣΩΧΗγϣϟνϭέϘϟ
Ϫϟ
ΕΎϛϠΗϣϣϟΩϧΑϲϓΔϧϣΎϛϟΔϳϠΑϘΗγϣϟΔϳΩΎλΗϗϹϊϓΎϧϣϟ ΓΩΎϳί ϰϟ·ϱΩ΅ΗΎϣΩϧϋρϘϓΔϘΣϼϟΕΎϓϭέλϣϟΔϠϣγέϡΗΗ
ϝϳϣΣΗ ϡΗϳΎϫΩΑϛΗ ϝΎΣ ΓΩΣϭϣϟ ϝΧΩϟ ΔϣΎϗ ϲϓ ϯέΧϷ ΕΎϓϭέλϣϟ ΔϓΎϛ ΕΎΑΛ· ϡΗϳ ΕΩόϣϟϭ Εϻϵϭ
ΕΎϛϠΗϣϠϟϱέϳΩϘΗϟϲΟΎΗϧϹέϣόϟϯΩϣϰϠϋΕΑΎΛϟργϘϟΔϘϳέρϡΩΧΗγΎΑΓΩΣϭϣϟ ϝΧΩϟΔϣΎϗϰϠϋϙϼϬΗγϹ
ΕΩόϣϟϭΕϻϵϭ
:ΕΩόϣϟϭΕϻϵϭΕΎϛϠΗϣϣϠϟ Δϳϭϧγϟ ΔϳέϳΩϘΗϟϙϼϬΗγϹΕϻΩόϣϲϠϳΎϣϳϓ
ΔϳϭϣϟΔΑγϧϟ
˺˹ ˰˰ ˻̄˾
˺˹
˻˹ ˰˰ ˺˾
˻˹ ˰˰ ˺˹

ϲϧΎΑϣ
ΕΩόϣϟϭΕϻϵ
ΕέϭρϘϣϭΕέΎϳγ
ΔϳΑΗϛϣΕΩόϣϭ ΕίϳϬΟΗϭΙΎΛ

ΕΩέϳϹϕϘΣΗ
ΔϣϳϗΕΎόϳΑϣϟϝΛϣΗΎϬΑΔϠλΗϣϟϊϓΎϧϣϟϭέρΎΧϣϟϝϘϧΩϧϋϭ˯ϼϣόϠϟΔϋΎοΑϟϥΣηϭϡϳϠγΗΩϧϋΕΎόϳΑϣϟΩϳϘΗ
ΕΎόΟΗέϣϟϭΕΎϳϣλΧϟΩόΑ ΔϧγϟϝϼΧέϳΗϭϓΎϬΑϡΩϘϣϟϭΔϣϠγϣϟΔϋΎοΑϟ
.ΎϬϣϼΗγϲϓϕΣϟ˯ϭηϧΩϧϋΡΎΑέϷΕΎόϳίϭΗΕΎΑΛ·ϡΗϳ
ϕΎϘΣΗγϹΩΑϣαΎγϰϠϋϝΟϷΓέϳλϗϊΩϭϟϰϠϋΕϻϭϣόϟϝΧΩΕΎΑΛ·ϡΗϳ
ϥϭίΧϣϟ
Ϫϧϻ·ΔϳγΎϳϘϟΔϔϠϛΗϟΔϘϳέρϡΩΧΗγΎΑαϳέϝϛηΑΎϫΩϳΩΣΗϡΗϳϲΗϟ ΔϔϠϛΗϟέόγαΎγϰϠϋϥϭίΧϣϟϡϳϳϘΗϡΗϳ
ΔϣΎΗϟ ΔϋΎοΑϟ ΔϔϠϛΗ ϝϣηΗ ϝϗ ΎϣϬϳ ˬΔϘϘΣΗϣϟ ΔϣϳϘϟ ϲϓΎλ ϭ ΔϳΑϳέϘΗϟ ΔϳϠόϔϟ ΔϔϠϛΗϟ αϛόΗϟ ΎϬϠϳΩόΗ ϡΗϳ
ϥϭίΧϣϟ ΔϔϠϛΗ ϝϣηΗ ΎϬΑ ΔϘϠόΗϣϟ ΓέηΎΑϣϟ έϳϏ ϊϳϧλΗϟ ΕΎϓϭέλϣϭ ΓέηΎΑϣϟ ΔϟΎϣόϟϭ Ωϭϣϟ ΔϔϠϛΗ ϊϧλϟ
ϥ·ΔϧϫέϟϪΗϟΎΣϰϟ·ϪϟΎλϳϭ ϲϟΎΣϟ Ϫόϗϭϣ ϰϟ· ϪΑϠΟϭ ϥϭίΧϣϟ ˯έη νέϐϟ ΎϬϗΎϔϧ ϡΗϳ ϲΗϟ ΕΎϓϭέλϣϟ
ΔϳέϳΩϘΗϟ ϑϳϟΎϛΗϟ ϡλΧ ΩόΑ ΔϳΩΎόϟ ΔϳέΎΟΗϟ ΕϼϣΎόϣϟ ϲϓ ϱέϳΩϘΗϟ ϊϳΑϟ έόγ ϭϫ ΔϘϘΣΗϣϟ ΔϣϳϘϟ ϲϓΎλ
ϊϳΑϟϭΫϳϔϧΗϟϡΎϣΗΕΎϓϭέλϣϟ
ϝΧΩϟΔΑϳέοϭΓΎϛίϟ
ΔϳΑέόϟ ΔϛϠϣϣϟ ϲϓ ΓΎϛίϟ ϡΎυϧϟ ˱ ΎϘΑρ ΔϳΩϭόγϟ ΔόΑΎΗϟ ΎϬΗΎϛέηϭ ΔϛέηϠϟ ϝΧΩϟ ΔΑϳέοϭ ΓΎϛίϟ ΏΎγΗΣ ϡΗϳ
ΔΑϳέοϟΔϣυϧϷΔϳΑϧΟϷΔόΑΎΗϟΕΎϛέηϟϊοΧΗ ΔϳϬϟ ϝΧΩϟϭ ΓΎϛίϠϟΔϣΎόϟΔϳϬϟϥϋέΩΎλϟΔϳΩϭόγϟ
ΓΩΣϭϣϟϝΧΩϟΔϣΎϗϰϠϋϑϭέλϣϛϝΧΩϟΔΑϳέοϭΓΎϛίϟϝϣΣΗρΎηϧϟϪϳϓαέΎϣΗ ϲΗϟΩϠΑϠϟ˱ΎϘΑρ
ϥϳϔυϭϣϠϟΔϣΩΧϟΔϳΎϬϧΓ΄ϓΎϛϣ
˱
ϝϣΣΗϭ ΕΎϘΣΗγϣϛ ΩϳϘΗϭ ΔϋϭϣΟϣϟ ϥΩϠΑϟ ϝϣόϟ ϡΎυϧϟ ΎϘϓϭ ΔϣΩΧϟ ΔϳΎϬϧ Γ΄ϓΎϛϣ ιλΧϣ ΏΎγΗΣ ϡΗϳ
ΓΩΣϭϣϟϝΧΩϟΔϣΎϗϰϠϋΕΎϓϭέλϣϟ
˰˰ ˺˼ ˰˰

 ϭϛϓΩγ ΔϳΫϏϷϭϥΎΑϟϷΕΎΟΗϧϣϟΔϳΩϭόγϟΔϛέηϟ
ΔϳΩϭόγΔϣϫΎγϣΔϛέη
ΔϣΗΗ ΓΩΣϭϣϟΔϳϟΎϣϟϡϭϘϟϝϭΣΕΎΣΎοϳ·
ϡ˻˹˺̀αέΎϣ ˼˺ ϲϓ
(ΔϣΗΗ ΔϣΎϬϟΔϳΑγΎΣϣϟΕΎγΎϳγϟιΧϠϣ˰˰ ˼
ΕΎϓϭέλϣϟ
ϊϳΑϟϭϕϳϭγΗϟϑΎυϭΑΔϘϠόΗϣϟΔϋϭϣΟϣϟΩϭϬΟϥϋΔηΎϧϟΕΎϓϭέλϣϟϙϠΗ ϲϫ ϊϳίϭΗϟϭ ϊϳΑϟ ΕΎϓϭέλϣ
Δϳϣϭϣϋ ΕΎϓϭέλϣϛ ΔϳϟΎϣϟ ˯ΎΑϋϷϭ ΕΎόϳΑϣϟ ΔϔϠϛΗ ˯ΎϧΛΗγΎΑ ϯέΧϻ ΕΎϓϭέλϣϟ ΔϓΎϛ ϑϧλΗ ϊϳίϭΗϟϭ
ΔϳέΩ·ϭ
ϲϠϳϐηΗϟέΎΟϳϹώϟΎΑϣ
ΩϭϘϋΕέΗϓϯΩϣϰϠϋΕΑΎΛϟργϘϟαΎγϰϠϋΓΩΣϭϣϟ ϝΧΩϟΔϣΎϗϲϓ ϲϠϳϐηΗϟ έΎΟϳϹ ΩϭϘϋ ώϟΎΑϣΩϳϗϡΗϳ
έΎΟϳϹ
ΔλΎϘϣϟ
ΫϓΎϧϕΣΩϭΟϭΩϧϋρϘϓϲϟΎϣϟίϛέϣϟΔϣΎϗϲϓώϠΑϣϟϲϓΎλϝϳΟγΗϭΔϳϟΎϣϟΕΎΑϭϠρϣϟϭΕΩϭΟϭϣϟΔλΎϘϣϡΗϳ
ΕΎΑϭϠρϣϟΩΩγϭΕΩϭΟϭϣϟϕϳϘΣΗϭϲϓΎλϟαΎγϰϠϋΔϳϭγΗϠϟΔϳϧϙΎϧϫϥΎϛϭΔΟέΩϣϟώϟΎΑϣϟΔϳϭγΗϟ˱ΎϣΎυϧ
ΏΟϭϣΑϪΑ˱ΎΣϭϣγϣϭ˱ΎΑϭϠρϣϙϟΫϥϛϳϡϟΎϣϝΧΩϟΔϣΎϗϲϓΕΎϓϭέλϣϟϭΕΩέϳϹΔϳϭγΗϡΗϳϻΩΣϭϥϲϓ
ΔϳΩϭόγϟΔϳΑέόϟΔϛϠϣϣϟϲϓΎϬϳϠϋϑέΎόΗϣϟΔΑγΎΣϣϟΉΩΎΑϣ
ΔϳΑϧΟϷΕϼϣόϟ
ϝϳϭΣΗ ϡΗϳ ΕϼϣΎόϣϟϙϠΗ ΦϳέϭΗ ϲϓ ΩΎγϟ ϑέλϟ έόγΑ ΔϳΑϧΟϷ ΕϼϣόϟΎΑϡΗΗ ϲΗϟ ΕϼϣΎόϣϟ ϝϳϭΣΗ ϡΗϳ
ΔΑγϧϟΎΑ ϱΩϭόγϟ்ϟϰϟ·ϲϟΎϣϟίϛέϣϟΦϳέΎΗϲϓΔϣΎϘϟΔϳΑϧΟϷΕϼϣόϟΎΑΔϠΟγϣϟΕΎΑϭϠρϣϟϭΕΩϭΟϭϣϟ
ΦϳέΎΗϟϙϟΫϲϓΩΎγϟϑέλϟέόγΑ ΔόΑΎΗϟΕΎϛέηϠϟΔΑγϧϟΎΑ ΔϣϼϣϟΔϳΑϧΟϷΔϠϣόϟϰϟ·ϭ ϡϻΔϛέηϠϟ
ΓΩΣϭϣϟϝΧΩϟΔϣΎϗϲϓ ΔϠϣόϟϝϳϭΣΗΩϧϋΔΟΗΎϧϟΕΎϗϭέϔϟΩϳϘΗ
ϡϷΔϛέηϟϲϓϥϳϣϫΎγϣϟϥϳΑΔόΑΎΗϟΕΎϛέηϠϟΔϳϟΎϣϟϡϭϘϟΔϣΟέΗϥϋΔΟΗΎϧϟϑέλϟΕΎϗϭέϓϊϳίϭΗϡΗϳ
έΎόγϕέϓϲϓϭϛϓΩγΔλΣϝϳΟγΗϡΗϳΎϬϳϓέϣΛΗγϣϟΕΎϛέηϟϲϓϡϬΗϳϛϠϣΔΑγϧΑ ΓέρϳγϣϟέϳϏιλΣϟϭ
ΔϘϠόΗϣϟ ώϟΎΑϣϟ ϑΎοΗ ϥϳΣ ϲϓ ˬϡϻ Δϛέηϟ ϲϓ ϥϳϣϫΎγϣϠϟ ΓΩΎόϟ ΔϳϛϠϣϟ ϕϭϘΣ ϲϓ ϝϘΗγϣ ΩϧΑϛ ϑέλϟ
ΓΩΣϭϣϟϲϟΎϣϟίϛέϣϟΔϣΎϗϲϓΓέρϳγϣέϳϏιλΣΩϧΑΕΣΗΓέρϳγϣέϳϏιλΣΑ
ϪϣϛΣϲϓΎϣϭΩϘϧϟ
ϝϭϣϻϭ ϙϭϧΑϟ ϯΩϟΔϳέΎΟϟΕΎΑΎγΣϟϭ ΩϘϧϟ ϥϣϪϣϛΣ ϲϓ ΎϣϭΩϘϧϟ ϥϭϛΗϳ ˬΔϳΩϘϧϟ ΕΎϘϓΩΗϟ ΔϣΎϗ νέϏϷ
˱Ύϣϭϳ ̂˹ϝϼΧϕΣΗγΗϲΗϟϝΟϷΓέϳλϗΔϳϛϧΑϟϊΩϭϟϭέΎϣΛΗγϼϟΔϋΩϭϣϟ
ΕΎλλΧϣϟ
ϩέϳΩϘΗϥϛϣϳϡΎϗϲϧϣοϭϲϣΎυϧϡίΗϟˬΔϘΑΎγΙΩΣϷΔΟϳΗϧˬΔϋϭϣΟϣϟ ϯΩϟϥΎϛΫ·ιλΧϣϟϝϳΟγΗϡΗϳ
ϡίΗϟϹΩΩγϟΔϳΩΎλΗϗΩέϭϣΝϭέΧϟΔΟΎΣϟϝΎϣΗΣϙΎϧϫϥϭϛϳϭϪϳϠϋΩϣΗόϳϝϛηΑ
ΔϳϋΎρϘϟέϳέΎϘΗϟ
ΩϳέϭΗ ϲϓ ϭ ϝϣϋ ωΎρϗ  ΕΎϣΩΧ ϡϳΩϘΗ ϭ ΕΎΟΗϧϣ ΩϳέϭΗ ϲϓ Ύϣ ϝϣόϳ Δϛέηϟ ϥϣ ίϳϣϣ ˯ίΟ ϭϫ ωΎρϘϟ
ϙϠΗ ϥϋ ΔϔϠΗΧϣ ϊϓΎϧϣϭ έρΎΧϣϟ ϊοΧϳ ϲϓέϐΟ ωΎρϗ  ϥϳόϣ ϱΩΎλΗϗ ργϭ ϲϓ ΕΎϣΩΧ ϡϳΩϘΗϭ ΕΎΟΗϧϣ
ϯέΧϷΕΎϋΎρϘϟΎϬϟϊοΧΗϲΗϟϊϓΎϧϣϟϭέρΎΧϣϟ
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ϕϭΩϧλϟϲϓΩϘϧ
ϱέΎΟΏΎγΣ˰˰ϙϭϧΑϟϯΩϟ ΓΩλέ
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ϡ˻˹˺˿

ϡ˻˹˺̀

ΔϳΩϭόγϟΕϻΎϳέϟϑϻΑ

(ΔϳΩϭόγϟΕϻΎϳέϟϑϻΑ

˺̀̀̄˻˹˾
(˺˽̄˽˽̀)

˺̀˹̄˿˻˹
(˺̀̄˼˼˽)

ΔϳέΎΟΗΔϧϳΩϣϡϣΫ
ϩΎϧΩέυϧ ΎϬϠϳλΣΗϲϓϙϭϛηϣϥϭϳΩιλΧϣιϗΎϧ

˺˿˻̄̀˾́
́̄˽˼˽

˺˾˼̄˻́˿
́̄˾˺˻

ΔϳέΎΟΗϟΔϧϳΩϣϟϡϣΫϟϲϓΎλ
ϯέΧϷΔϧϳΩϣϟϡϣΫϟϭΔϣΩϘϣϟΕΎόϓΩϟϲϓΎλ

˺̀˺̄˺̂˻

˺˿˺̄̀̂́

ϱΩϭόγ்ϥϭϳϠϣ ˺̀̄˼ ώϠΑϣΑΔϳϣγΔϣϳϘΑΔϳέΎΟΗΔϧϳΩϣϡϣΫϟ ιλΧϣϥϳϭϛΗϡΗ ˬϡ˻˹˺̀αέΎϣ ˼˺ ϲϓ Ύϣϛ
ϲϠϳΎϣϛΎϬϠϳλΣΗϲϓϙϭϛηϣϟϥϭϳΩϟιλΧϣϲϓΔϛέΣϟΕϧΎϛ ϱΩϭόγ்ϥϭϳϠϣ ˺˽̄˽:ϡ˻˹˺˿)
ϡ˻˹˺˿

ϡ˻˹˺̀

ΔϳΩϭόγϟΕϻΎϳέϟϑϻΑ

ΔϳΩϭόγϟΕϻΎϳέϟϑϻΑ

˺́̄˺˻˽
˿̄˻˼˹
(̂̄̂˹̀)

˺˽̄˽˽̀
˼̄˺˺˺
(˻˻˽)

ΔϧγϟΔϳΩΑϲϓΩϳλέϟ
ΔϧγϠϟϝϣΣϣϟώϠΑϣϟ
ΔϧγϟϝϼΧ ΏϭρηϣώϠΑϣ

˺˽̄˽˽̀

˺̀̄˼˼˽

ΔϧγϟΔϳΎϬϧϲϓΩϳλέϟ

:ϲϟΎΗϟΎϛ ˬΎϬΗϣϳϗνϔΧϧΗϡϟϲΗϟΔϧϳΩϣϟϡϣΫϟέΎϣϋΕϧΎϛˬαέΎϣ ˼˺ ϲϓ Ύϣϛ
ΎϬΗϣϳϗνϔΧϧΗϡϟϭΎϬϗΎϘΣΗγΩϋϭϣΕίϭΎΟΗ
˱ Ύϣϭϳ ˼˺ϥϣέΛϛ
ΔϳΩϭόγϟΕϻΎϳέϟϑϻΑ

ΩϋϭϣίϭΎΟΗΗϡϟ
ϡϟϭΎ˰ϬϗΎϘΣΗγ
ΎϬΗϣϳϗνϔΧϧΗ

˱ Ύϣϭϳ ˼˹ϥϣϝϗ
ΔϳΩϭόγϟΕϻΎϳέϟϑϻΑ

ΔϳΩϭόγϟΕϻΎϳέϟϑϻΑ

ωϭϣΟϣϟ
ΔϳΩϭόγϟΕϻΎϳέϟϑϻΑ

˾˾˾

˾̄˽˾˻

˺˽̀̄˻̀̂

˺˾˼̄˻́˿

ϡ˻˹˺̀

˼˼̀

˾̄˻̂˿

˺˾̀̄˺˻˾

˺˿˻̄̀˾́

ϡ˻˹˺˿

ϰϣυόϟΔϳΑϟΎϐϟϥΈϓϪϳϠϋϭˬΔϧϳΩϣϟϡϣΫϟϝΑΎϘϣΕΎϧΎϣοϰϠϋϝϭλΣϟΔϋϭϣΟϣϟϯΩϟΔόΑΗϣϟΔγέΎϣϣϟϥϣαϳϟ
ΔϧϳΩϣϟϡϣΫϟϝϣΎϛϝϳλΣΗϡΗϳϥˬΔϘΑΎγϟΓέΑΧϟϰϠϋ˯ΎϧΑˬϊϗϭΗϣϟϥϣΔϧϭϣοϣέϳϏΔϧϳΩϣϟϡϣΫϟϩΫϫϥϣ
.ΎϬΗϣϳϗϲϓνΎϔΧϧΙΩΣϳϡϟϲΗϟ

˰˰ ˺˾ ˰˰

 ϭϛϓΩγ ΔϳΫϏϷϭϥΎΑϟϷΕΎΟΗϧϣϟΔϳΩϭόγϟΔϛέηϟ
ΔϳΩϭόγΔϣϫΎγϣΔϛέη
ΔϣΗΗ ΓΩΣϭϣϟΔϳϟΎϣϟϡϭϘϟϝϭΣΕΎΣΎοϳ·
ϡ˻˹˺̀αέΎϣ ˼˺ ϲϓ
ϯέΧΔϟϭΩΗϣΕΩϭΟϭϣϭ˱ΎϣΩϘϣΔϋϭϓΩϣώϟΎΑϣϭϊΩϭ ˰˰ ˿
ϡ˻˹˺˿

ϡ˻˹˺̀

ΔϳΩϭόγϟΕϻΎϳέϟϑϻΑ

ΔϳΩϭόγϟΕϻΎϳέϟϑϻΑ

˺˼̄˽˿˾
̂˺˻
́˾
˺˽̄˽˿˻

˺˾̄˼˾˺
˺̄˻˺˻
̀̀
˺˿̄˿˽˹

ΎϣΩϘϣΔϋϭϓΩϣώϟΎΑϣ
ϯέΧΕΎϋΩϳ·ϭΕΎϧϳϣ΄Η
ϯέΧ
ϥϭίΧϣϟ ˰˰ ̀

ϡ˻˹˺˿

ϡ˻˹˺̀

ΔϳΩϭόγϟΕϻΎϳέϟϑϻΑ

ΔϳΩϭόγϟΕϻΎϳέϟϑϻΑ

˻˻˾̄́˿˻
˾̂̄̂˻˿
˻̀̄˼˽˺
́˺̄˽˺̂
˼̂˽̄˾˽́

˻˺́̄̂˼˼
˿˽̄́˹̀
˻˻̄˾˹˼
˼˼̄̂˿˹
˼˽˹̄˻˹˼

(˺˼̄˽˻́)
˼́˺̄˺˻˹

(˺́̄̀̀˽)
˼˻˺̄˽˻̂

ΔΑόΗϭϡΎΧΩϭϣ
ϊϧλϟΔϣΎΗΔϋΎοΑ
ϯέΧ ΩϭϣϭΕΎϣίϠΗγϣϭέΎϳϏϊρϗ
ϕϳέρϟϲϓΔϋΎοΑ
έυϧ ΔϣΩΎϘΗϣϭ ΔϛέΣϟΔϳρΑ ΔϋΎοΑιλΧϣϡλΧϳ
ϩΎϧΩ

:ΔϣΩΎϘΗϣϭΔϛέΣϟ ΔϳρΑ ΔϋΎοΑιλΧϣϲϓΔϛέΣϟϲϠϳΎϣϳϓ
ϡ˻˹˺˿
ΔϳΩϭόγϟΕϻΎϳέϟϑϻΑ

˺˹̄˺˼˾
˽̄˺˾˹
(́˾̀)
˺˼̄˽˻́

ϡ˻˹˺̀
ΔϳΩϭόγϟΕϻΎϳέϟϑϻΑ

˺˼̄˽˻́
˾̄˽˺˹
(˿˽)
˺́̄̀̀˽

ΔϧγϟΔϳΩΑϲϓ
ΔϧγϠϟϝϣΣϣϟώϠΑϣϟ
ΔϧγϟϝϼΧΏρη
ΔϧγϟΔϳΎϬϧϲϓΩϳλέϟ
ϊϳΑϠϟΔΣΎΗϣ ΕέΎϣΛΗγ· ˰˰ ́

ϡ˻˹˺˿
ΔϳΩϭόγϟΕϻΎϳέϟϑϻΑ

˻˾˹
(̀ )
˻˽˼

ϡ˻˹˺̀
ΔϳΩϭόγϟΕϻΎϳέϟϑϻΑ

˻˾˹
(̀)
˻˽˼

˰˰ ˺˿ ˰˰

ΔϟϭΩΗϣέϳϏ ϊϳΑϠϟΔΣΎΗϣΕέΎϣΛΗγ·
ΔϣϳϘϟϲϓΕϗ΅ϣέϳϏνΎϔΧϧιλΧϣϡλΧϳ

˰˰
˰˰
˰˰
ņņņņņņ
˰˰
őőőőőő

̀̂̄˿˽˼
őőőőőő
˽̀̄˿̂˿
őőőőőő

˺̄˾˺̂̄˺̂˼
̂̀̄˺˽˺
(˽˻̄˻˽̂)
˰˰
ņņņņņņņ
˺̄˾̀˽̄˹́˾
őőőőőőő

̂˽˺̄̂̂˹
̀˾̄́˽̀
(˽˺̄̀˾˿)
ņņņņņņņ
̂̀˿̄˹́˺
őőőőőőő

˾̂́̄˹˹˽
őőőőőőő

˺̄˽˾̀̄́̂˼
˿̀̄́˼˿
(˿̄˾˼˿)
˰˰
ņņņņņņņ
˺̄˾˺̂̄˺̂˼
őőőőőőő

́˿˿̄˹˼̂
́˻̄˺̀˼
(˿̄˻˻˻)
ņņņņņņņ
̂˽˺̄̂̂˹
őőőőőőő

˾̀̀̄˻˹˼
őőőőőőő

ΕϻΎϳέϟϑϻΑ
ΔϳΩϭόγϟ

ΕϻΎϳέϟϑϻΑ
ΔϳΩϭόγϟ

ΕϻΎϳέϟϑϻΑ
ΔϳΩϭόγϟ

˽̀̄˿̂˿
̂˼̄̂˿˾
˰˰
(˿˻̄˹˺́)
ņņņņņņ
̀̂̄˿˽˼
őőőőőő

ϡ˻˹˺̀ ΔϳϟΎϣγέϝΎϣϋ
ωϭ˰ϣΟϣϟ
ΫϳϔϧΗϟΕΣΗ

ϡ˻˹˺˿
ωϭ˰ϣΟϣϟ

˺˺̄˻̂˼
őőőőőő
̂̄˺̀˽
őőőőőő

˿˾̄̀˺́
˻̄˾˼̂
(˼̂˿)
ņņņņņņ
˿̀̄́˿˺
őőőőőő

̀˽̄́̂˻
˻́˿
(˽˼́)
˽̄˽˺˽
ņņņņņņ
̀̂̄˺˾˽
őőőőőő

ΕϻΎϳέϟϑϻΑ
ΔϳΩϭόγϟ

˰˰ ˺̀ ˰˰

˽̀̄̂˺˺
őőőőőő
˿˺̄˿˺̀
őőőőőő

˺˾˽̄˼˼̀
˺̂̄̀˾˹
(˺̀̄˺˹˿)
ņņņņņņ
˺˾˿̄̂́˺
őőőőőő

˻˺˾̄̂˾˽
̀˹˺
(˺̀̄˻̀˺)
˾̄˾˹́
ņņņņņņ
˻˹˽̄́̂˻
őőőőőő

ΕϻΎϳέϟϑϻΑ
ΔϳΩϭόγϟ

ΕίϳϬΟΗϭΙΎΛ
ΔϳΑΗϛϣΕΩόϣϭ ΕέρΎϗϭΕέΎϳγ

˻̂˼̄˾̀˾
őőőőőő
˻́˾̄̀˹˺
őőőőőő

˾˼́̄˺̂˽
˽˹̄˾́́
(˻˻̄̂˹́)
ņņņņņņ
˾˾˾̄́̀˽
őőőőőő

́˻˼̄́̂˾
˻̄˹˿˺
(˻˼̄˺˺˿)
˽˿̄˿˹̂
ņņņņņņ
́˽̂̄˽˽̂
őőőőőő

˺˿˾̄˾́˻
őőőőőő
˺̀˼̄˹˺˾
őőőőőő

˺́˼̄̀˽˺
˺˻̄̂̀˹
(˺̄˼˽˿)
ņņņņņņ
˺̂˾̄˼˿˾
őőőőőő

˼˾˿̄̀˾˿
˺˻́
(˺̄˽˻˽)
˾̄˽́̀
ņņņņņņ
˼˿˹̄̂˽̀
őőőőőő

ΕϻΎϳέϟϑϻΑ
ΔϳΩϭόγϟ

ΕΩόϣϭΕϻ ϲϧΎΑϣϭϲοέ
ΕϻΎϳέϟϑϻΑ
ΔϳΩϭόγϟ

ϡ˻˹˺˿αέΎϣ ˼˺ ϲϓ

ΔϳέΗϓΩϟ ϡϳϘϟϲϓΎλ
ϡ˻˹˺̀αέΎϣ ˼˺ ϲϓ

ΔϧγϟΔϳΎϬϧϲϓ

:ϙϼϬΗγϻ
ΔϧγϟΔϳΩΑ
 ̂ΡΎοϳέυϧ ΔϧγϠϟϝϣΣϣϟϙϼϬΗγϻ
ΕΩΎόΑΗγ

ΔϧγϟΔϳΎϬϧϲϓ

: ΔϔϠϛΗϟ
ΔϧγϟΔϳΩΑ
Ν̂ΡΎοϳέυϧ ΔϧγϟϝϼΧΕΎϓΎο
ΕΩΎόΑΗγ
ϲϓΎλϟΎΑˬΕϼϳϭΣΗϟ

ΕΩόϣϭΕϻϭΕΎϛϠΗϣϣ ˰˰ ̂

 ϭϛϓΩγ ΔϳΫϏϷϭϥΎΑϟϷΕΎΟΗϧϣϟΔϳΩϭόγϟΔϛέηϟ
ΔϳΩϭόγΔϣϫΎγϣΔϛέη
ΔϣΗΗ ΓΩΣϭϣϟΔϳϟΎϣϟϡϭϘϟϝϭΣΕΎΣΎοϳ·
ϡ˻˹˺̀αέΎϣ ˼˺ ϲϓ

 ϭϛϓΩγ ΔϳΫϏϷϭϥΎΑϟϷΕΎΟΗϧϣϟΔϳΩϭόγϟΔϛέηϟ
ΔϳΩϭόγΔϣϫΎγϣΔϛέη
ΔϣΗΗ ΓΩΣϭϣϟΔϳϟΎϣϟϡϭϘϟϝϭΣΕΎΣΎοϳ·
ϡ˻˹˺̀αέΎϣ ˼˺ ϲϓ
ΔϣΗΗ ΕΩόϣϭΕϻϭΕΎϛϠΗϣϣ ˰˰ ̂
:ϲϟΎΗϟΎϛαέΎϣ ˼˺ϲϓΔϳϬΗϧϣϟΔϧγϠϟϝϣΣϣϟϙϼϬΗγϻϊϳίϭΗϡΗ 
ϡ˻˹˺˿
ΔϳΩϭόγϟΕϻΎϳέϟϑϻΑ

˾˺̄˾˺́
˻́̄˽˾˻
˻̄˻˹˼
́˻̄˺̀˼

ϡ˻˹˺̀
ΕϻΎϳέϟϑϻΑ
ΔϳΩϭόγϟ

˽̂̄˹˻˾
˻˾̄˻˿˹
˺̄˾˿˻
̀˾̄́˽̀

ΕΎόϳΑϣϟΔϔϠϛΗ
(˺˻ ΡΎοϳϹ ϊϳίϭΗϭϊϳΑΕΎϓϭέλϣ
(˺˼ ΡΎοϳϹ ΔϳέΩϭΔϳϣϭϣϋΕΎϓϭέλϣ

:ϡ˻˹˺˿ ϱΩϭόγ்ϑϟ ˺̄˾˼́ώϠΑϣΑΓέϭϧϣϟΔϧϳΩϣϟϲϓϲοέϷνόΑϲϓΔϛέηϟΔϳϛϠϣϝϳΟγΗϡΗ Ώ
ϕΣϰϠϋΩϛ΅ΗΔϳΗϭΑΛΕΩϧΗγϣΔϛέηϟϙϠΗϣΗ ΔϛέηϟϲϓϥϳϣϫΎγϣϟΩΣϡγΎΑ ϱΩϭόγ்ϑϟ ˺̄˾˼́
νέϷΎΑωΎϔΗϧϹ
ϕϭϘΣϭϊϳίϭΗϟΕέΎϳγϭ ϊϳΑϟ ΕΎϋΩϭΗγϣϭ ϊϧΎλϣϠϟ ΕΩόϣ˯έηϲγϳέϝϛηΑΔϧγϟϝϼΧΕΎϓΎοϹϝΛϣΗ Ν
.ΔϳϋΎϧλνέϲϓέΎΟϳϹ
ΓΎϛίϟ ˰˰ ˺˹
ΔϧγϠϟϝϣΣϣϟΓΎϛίϟώϠΑϣ
ΔόΑΎΗϟΎϬΗΎϛέηϭ ϡϻΔϛέηϠϟΔϠϘΗγϣϟΔϳϟΎϣϟϡϭϘϟϰϠϋ˱˯ΎϧΑΓΎϛίϟϝϳϣΣΗϡΗ
ϲΗϵϥϣαέΎϣ ˼˺ϲϓΔϳϬΗϧϣϟΔϧγϠϟϝΧΩϟΔΑϳέοϭΓΎϛίϟιλΧϣϥϭϛΗϳ
ϡ˻˹˺˿

ϡ˻˹˺̀

ΔϳΩϭόγϟΕϻΎϳέϟϑϻΑ

ΔϳΩϭόγϟΕϻΎϳέϟϑϻΑ

˺˾̄˼˼˼

˻˹̄˿̂˹

ΔϧγϠϟϝϣΣϣϟΓΎϛίϟώϠΑϣ
ΔϧγϟϝϼΧΓΎϛίϟιλΧϣΔϛέΣ

αέΎϣ ˼˺ϲϓΔϳϬΗϧϣϟΔϧγϟϝϼΧΔϘΣΗγϣϟΓΎϛίϟϲϓΔϛέΣϟϲϠϳΎϣϳϓ
ϡ˻˹˺˿
ΔϳΩϭόγϟΕϻΎϳέϟϑϻΑ

ϡ˻˹˺̀
ΔϳΩϭόγϟΕϻΎϳέϟϑϻΑ

˺˼̄˿˻˼
˺˾̄˼˼˼
(˺˻̄˼˾˽)

˺˿̄˿˹˻
˻˹̄˿̂˹
(˺˿̄˿˺˾)

ΔϧγϟΔϳΩΑϲϓ
ΔϧγϠϟϝϣΣϣϟΓΎϛίϟώϠΑϣ
ΔϧγϟϝϼΧΔϋϭϓΩϣϟώϟΎΑϣϟ

˺˿̄˿˹˻

˻˹̄˿̀̀

Δϧγϟ ΔϳΎϬϧϲϓΩϳλέϟ

˰˰ ˺́ ˰˰

 ϭϛϓΩγ ΔϳΫϏϷϭϥΎΑϟϷΕΎΟΗϧϣϟΔϳΩϭόγϟΔϛέηϟ
ΔϳΩϭόγΔϣϫΎγϣΔϛέη
ΔϣΗΗ ΓΩΣϭϣϟΔϳϟΎϣϟϡϭϘϟϝϭΣΕΎΣΎοϳ·
ϡ˻˹˺̀αέΎϣ ˼˺ ϲϓ
ΔϣΗΗ ΓΎϛίϟ˰˰ ˺˹
ϡϻΔϛέηϟ
ϡ˺̂̂˿ΔϧγΔϳΎϬϧϰΗΣΕϭϧγϠϟ ΔϳϬϟ ϝΧΩϟϭ ΓΎϛίϠϟΔϣΎόϟΔϳϬϟϊϣϱϭϛίϟΎϬόοϭΔϛέηϟΕϬϧ
ώϠΑϣΑϲϓΎο·ϱϭϛίϡίΗϟΎΑΎϬϳϓΕΑϟΎρϡ˻˹˹˻ϰΗΣϡ˺̂̂̀ϥϣΕϭϧγϠϟ ΔϳΎϬϧϟΔϳϭϛίϟρϭΑέϟ ΔϳϬϟΕέΩλ
αΎϣΗϟΎΑϙϟΫέΛϰϠϋ ϡϻ ΔϛέηϟΕϣΩϘΗϭˬΔϳϬϟϟΎλϟϩέέϗϡϟΎυϣϟϥϭϳΩέΩλϱΩϭόγ்ϑϟ ́̄˻˾˽
ΝΎΟΗΣϻΕΣΗέΩϘϣϟώϠΑϣϟϊϓΩϡΗέυϧϟΩϳϗωϭοϭϣϟϝίΎϣϭϡϟΎυϣϟϥϭϳΩέέϗϲϓέυϧϟΓΩΎϋϹ
் ϑϟ ˾̄˺˼˾ ώϠΑϣΑ ϲϓΎο· ϱϭϛί ϡίΗϟΎΑ ΎϬϳϓ ΕΑϟΎρϭ ϡ˻˹˹˽ ϭ ϡ˻˹˹˼ ϥϳΗϧγϠϟ ρϭΑέϟ ΔϳϬϟ ΕέΩλ
˱ΎϧΎϣοϭϛϓΩγΕϣΩϗϡϟΎυϣϟϥϭϳΩΔόΟέϣέΎυΗϧΎΑΔϳϓΎϧΗγϻΔϧΟϠϟέέϗΩοΔϛέηϟϑΎϧΗγϝίϳϻϱΩϭόγ
ΏΎρΧ Δϣϳϗ ϑέλΑ ΔϳϬϟ ΕϣΎϗ Ωϗϭ  ϡ˻˹˹˽ ϭ ϡ˻˹˹˼ ϥϳΗϧγϟ ϥϋ ϱΩϭόγ ் ϑϟ ˾̄˼́˻ ώϠΑϣΑ ˱ ΎϳϛϧΑ
ϥΎϣοϟ
ΕΑϟΎρϡ˻˹˹̀αέΎϣ ˼˺ϰΗΣϡ˻˹˹˾αέΎϣ ˼˺ϲϓΔϳϬΗϧϣϟΕϭϧγϠϟΔϳΎϬϧϟΔϳϭϛίϟρϭΑέϟ ΔϳϬϟΕέΩλ
ϰϠϋ Ύϫέέϗ ˱έΧ΅ϣ ΔϳϓΎϧΗγϻ ΔϧΟϠϟ ΕέΩλ ˬϱΩϭόγ ் ϑϟ ˽̄̀˽˻ ώϠΑϣΑ ϲϓΎο· ϱϭϛί ϡίΗϟΎΑ ΎϬϳϓ
ϡίΗϟϻ νϳϔΧΗ ϡΗϳγ ˬϑΎϧΗγϻ ΔϧΟϟ έέϗ ϰϠϋ ˯˱ ΎϧΑ ΔϳΩΗΑϻ νέΗϋϻ ΔϧΟϟ ϰϠϋ ϡϷ Δϛέηϟ νέΗϋ
ΔϧΟϠϟ έέϗ ϰϠϋ νέΗϋΎΑ Δϛέηϟ ΕϣΩϘΗ ΎΑϳέϘΗ ϱΩϭόγ ் ϑϟ ˼̄˾˾˹ ϰϟ· ϪϳϠϋ ρΑέϟ ϡΗ ϱΫϟ ϱϭϛίϟ
ΕόϓΩϭϱΩϭόγ்ϑϟ ˽̄˾̀˿ ώϠΑϣΑ ΔϳϬϠϟ ˱ ΎϳϛϧΑΎϧΎϣοϡϷΔϛέηϟΕϣΩϗΩϗϭϡϟΎυϣϟϥϭϳΩϯΩϟ ΔϳϓΎϧΗγϻ
ΕΑϠρ ΔϳϓΎϧΗγϻΔϧΟϠϟέέϗϰϟ·˱ΩΎϧΗγ˱ϻΩόϣ˱ΎρΑέ ΔϳϬϟΕέΩλ .ΝΎΟΗΣϻΕΣΗϱΩϭόγ்ϑϟ ˺˿˿ ώϠΑϣ
Ϫϳϓ ΕΑϟΎρ ΔϳϬϟ ϰϟ· ˱ ΎΑΎρΧ ϡϷ Δϛέηϟ ΕϣΩϗ .ϱΩϭόγ ் ϑϟ ˽̄˽˻˿ ώϠΑϣΑ ϲϓΎο· ϱϭϛί ϡίΗϟΎΑ ϪΑΟϭϣΑ
νέΗϋΎΑϡϷΔϛέηϟΕϣΩϘΗ ΔϳϬϟϟΎλϟϩέέϗϡϟΎυϣϟϥϭϳΩέΩλϝΩόϣϟρΑέϟϲϓ˯ΎρΧϻϳΣλΗΑ ΔϳϬϟ
ϡϷΔϛέηϟϰόγΗϭΎϫέέϗϡϟΎυϣϟϥϭϳΩϯΩϟΔϳέΩϹνέΗϋϻΔϳϫΕέΩλϲϟΎΗϟΎΑϭϡϟΎυϣϟϥϭϳΩέέϗϰϠϋ
ΕΎϬΟϟϩΫϫϥϣϳοϭΗϟϥϣΩϳίϣϰϟ
ΕΑϟΎρϭϡ˻˹˺˺αέΎϣ ˼˺ϰΗΣϡ˻˹˹́αέΎϣ ˼˺ϲϓΔϳϬΗϧϣϟΕϭϧγϠϟΔϳΎϬϧϟΔϳϭϛίϟρϭΑέϟ ΔϳϬϟΕέΩλ
ϰϠϋ Ύϫέέϗ ΔϳΩΗΑϻ νέΗϋϻ ΔϧΟϟ ΕέΩλ ϱΩϭόγ ் ϑϟ ̂̄˻˼˾ ώϠΑϣΑ ϲϓΎο· ϱϭϛί ϡίΗϟΎΑ ΎϬϳϓ
ΔϳϓΎϧΗγϻΔϧΟϠϟϯΩϟνέΗϋΎΑϡϷΔϛέηϟΕϣΩϘΗΔϳϬϟϝΑϗϥϣϲϓΎοϹρΑέϟ ϰϠϋ ϡϷΔϛέηϟνέΗϋ
˱
ϑϟ ˾̄˻̀˹ ώϠΑϣΑ ΔϳϬϟϰϟ·ϥΎϣοΏΎρΧϡϳΩϘΗΑΔϛέηϟΕϣΎϗˬϙϟΫϟΔϓΎο·
ΔϳΩΗΑϻνέΗϋϻΔϧΟϟέέϗΩο
˱ϻΩόϣ˱ΎρΑέ ΔϳϬϟΕέΩλέΧ΅ϣϭˬΝΎΟΗΣϻΕΣΗ ΔϳϬϟϰϟ·ϱΩϭόγ்ϑϟ ˺̄́˽˿ώϠΑϣϊϓΩϭϱΩϭόγ்
ϱΩϭόγ்ϑϟ ˽̄˹˻̀ ώϠΑϣΑ ϲϓΎο· ϱϭϛίϡίΗϟΎΑϪΑΟϭϣΑΕΑϟΎρΔϳΩΗΑϻνέΗϋϻΔϧΟϟέέϗϰϟ·˱ΩΎϧΗγ
ΔγϠΟ ΔϳϓΎϧΗγϻΔϧΟϠϟΕέΟ ϝΩόϣϟρΑέϟϲϓ˯ΎρΧϻϳΣλΗΑ ΔϳϬϟϪϳϓΕΑϟΎρ ΔϳϬϟϰϟ·˱ΎΑΎρΧΔϛέηϟΕϣΩϗ
ΔϳϓΎοϹ ΕΎϣϭϠόϣϟ ϡϷ Δϛέηϟ ΕϣΩϗ  ΔϳϓΎοϹ ΕΎϣϭϠόϣϟ νόΑ ΕΑϠρ Ωϗϭ ϡ˻˹˺̀/˼/˻́ ΦϳέΎΗΑ  ωΎϣΗγ
ΓέϭϛΫϣϟΔϧΟϠϟϥϣέέϗέϭΩλέΎυΗϧΎΑΔϛέηϟΕϟίϻϭ ΔϳϓΎϧΗγϻΔϧΟϠϟϝΑϗϥϣΔΑϭϠρϣϟ
.ϡ˻˹˺˿ϰΗΣϡ˻˹˺˻ΕϭϧγϠϟΔϳϭϛίϟρϭΑέϟΩόΑ ΔϳϬϟέΩλΗϡϟ
ϥϳϣϫΎγϣϟϕϭϘΣ ˰˰ ˺˺
ϝΎϣϟαέ
ϰϠϋ ˱ Ύϋίϭϣ ϱΩϭόγ ் ϑϟ ˼˻˾̄˹˹˹ :ϡ˻˹˺˿) ϱΩϭόγ ் ϑϟ ˼˻˾̄˹˹˹ Δϛέηϟ ϝΎϣγέ ϥϭϛΗϳ
ϝϣΎϛϟΎΑϝΎϣϟαέϊϓΩϡΗ ϡϬγϝϛϟϱΩϭόγ் ˺˹ΔϣϳϘΑ˱ΎϣϬγϑϟ ˼˻̄˾˹˹

˰˰ ˺̂ ˰˰

 ϭϛϓΩγ ΔϳΫϏϷϭϥΎΑϟϷΕΎΟΗϧϣϟΔϳΩϭόγϟΔϛέηϟ
ΔϳΩϭόγΔϣϫΎγϣΔϛέη
ΔϣΗΗ ΓΩΣϭϣϟΔϳϟΎϣϟϡϭϘϟϝϭΣΕΎΣΎοϳ·
ϡ˻˹˺̀αέΎϣ ˼˺ ϲϓ
(ΔϣΗΗ) ϥϳϣϫΎγϣϟϕϭϘΣ˰˰ ˺˺
ϲϣΎυϧϲρΎϳΗΣ
ϥϳϭϛΗϟϝϗϻϰϠϋΔϧγϝϛϲϓ ϝΧΩϟϲϓΎλϥϣ %˺˹ϝϳϭΣΗϡϷΔϛέηϟϰϠϋΏΟϳ ˬϲγΎγϻΔϛέηϟϡΎυϧϟ ˱ ΎϘϓϭ
ϩΫϫ˯έΟϥϋϑϗϭΗϟΔϛέηϟΕέέϗΩϘϓϕϘΣΗΩϗϙϟΫϥΎϣΑϭωϭϓΩϣϟϝΎϣϟαέ ϥϣ %˼˹ϱϭΎγϳϲρΎϳΗΣ
ϊϳίϭΗϠϟΡΎΗϣέϳϏϲρΎϳΗΣϻΫϫϥ· .ΕϼϳϭΣΗϟ
ϱέΎϳΗΧϲρΎϳΗΣ
ϥϣ %˺˹ ΔΑγϧ ϝϳϭΣΗ ϕϳέρ ϥϋ ϱέΎϳΗΧ ϲρΎϳΗΣ ϥϳϭϛΗ ϥϭϣϫΎγϣϟ έέϗ ˬϡϻ ΔϛέηϠϟ ϲγΎγϷ ϡΎυϧϠϟ ˱ ΎϘϓϭ
ϕϠρϣϟϥϳϣϫΎγϣϟέϳΩϘΗϟϊοΧϳϲρΎϳΗΣϻΫϫϡΩΧΗγϥ·.ϡϻΔϛέηϟϲϓϥϳϣϫΎγϣϟϕϭϘΣϟΩΎόϟϝΧΩϟϲϓΎλ
ΔϳϟΎΣϟΔϧγϟϲϓϱέΎϳΗΧϻϲρΎϳΗΣϻϰϟϝϳϭΣΗϟϡΗΩϗϭ
ϊϳίϭΗϭϊϳΑΕΎϓϭέλϣ ˰˰ ˺˻
ϡ˻˹˺˿
ΔϳΩϭόγϟΕϻΎϳέϟϑϻΑ

ϡ˻˹˺̀
ΔϳΩϭόγϟΕϻΎϳέϟϑϻΑ

˺˼˾̄˿˾˻
˺˺̀̄˾̂˿
˻́̄˽˾˻
́̄̀˻́
˾̄˿˹˽
˼̄˼˹˼
˻̄˽˺˼
˼˿̄˺́˿

˺˼̂̄˿˼˼
˺˼˾̄˾˺̂
˻˾̄˻˿˹
́̄̂́˼
˿̄˼̂˻
˽̄˻˹˿
˻̄˾˿˺
˼̀̄́̂́

˼˼̀̄̂˼˽

˼˿˹̄˽˾˻

ϥϳϔυϭϣϑϳϟΎϛΗ
ΕΎόϳΑϣΞϳϭέΗϭϥϼϋ
 ̂ ΡΎοϳϹ ϙϼϬΗγ
ΔϧΎϳλϭΡϼλ·ϑϳϟΎϛΗ
ϥϳϣ΄Η
έΎΟϳ
ΕϻΎλΗ
ϯέΧ

ΔϳέΩ·ϭΔϳϣϭϣϋΕΎϓϭέλϣ ˰˰ ˺˼
ϡ˻˹˺˿
ΔϳΩϭόγϟΕϻΎϳέϟϑϻΑ

̀˻̄˿˺˻
˾̄˹˹̂
˻̄˺́˽
˺̄˼˼̂
˺̄˽́˽
˻̄˻˹˼
˿˾̂
˼˿˹
̂̄˺̂˾
̂˾̄˹˽˾

ϡ˻˹˺̀
ΔϳΩϭόγϟΕϻΎϳέϟϑϻΑ

˿˾̄̀˺˽
˼̄̀˿́
˻̄˻˿˿
˻̄˹̀˾
˻̄˹˽˾
˺̄˾˿˻
̀̀̀
˼˿˼
˺˺̄˼˻̂
́̂̄́̂̂

˰˰ ˻˹ ˰˰

ϥϳϔυϭϣϑϳϟΎϛΗ
ΔϳϧϬϣΏΎόΗ
ϯέΧΕΎϓϭέλϣϭέϔγ
ΔϧΎϳλϭΡϼλϑϳϟΎϛΗ
ΕϻΎλΗ
̂ ΡΎοϳϹ ϙϼϬΗγ
ϥϳϣ΄Η
έΎΟϳ
ϯέΧ

 ϭϛϓΩγ ΔϳΫϏϷϭϥΎΑϟϷΕΎΟΗϧϣϟΔϳΩϭόγϟΔϛέηϟ
ΔϳΩϭόγΔϣϫΎγϣΔϛέη
ΔϣΗΗ ΓΩΣϭϣϟΔϳϟΎϣϟϡϭϘϟϝϭΣΕΎΣΎοϳ·
ϡ˻˹˺̀αέΎϣ ˼˺ ϲϓ
ΔϗϼϋΕΫΕΎϬΟϊϣΓΩλϭΕϼϣΎόϣ ˰˰ ˺˽
ΕϘϓϭ ϲΗϟ ΔϳέΎΟΗϟ ρϭέηϟΏγΣ ΔϳΩΎόϟ ϝΎϣϋϷΓέϭΩ ϲϓ Δϗϼόϟ ΕΫΕΎϬΟϟϊϣ ΕϼϣΎόϣϟ ˯έΟ· ϡΗ ()
ΓέΩϹΎϬϳϠϋ
ΕΫ ΕΎϬΟϟ ϊϣ ΕϣΗ ϲΗϟ ΕϼϣΎόϣϟ ϡϫ ϲϠϳ Ύϣϳϓϭ Ώ ̂ ˬ˺ ΕΎΣΎοϳϹ ϲϓ Ϫϧϋ ΡΎλϓϹ ϡΗ Ύϣϟ ΔϓΎο· (Ώ)
ΎϬϧϋΔΟΗΎϧϟΓΩλέϷϭαέΎϣ ˼˺ϲϓΔϳϬΗϧϣϟΔϧγϠϟΔϗϼόϟ
ϥϣ ϰϟ·ϕΣΗγϣϟ
ΔϗϼϋΕΫΕΎϬΟ
ϡ˻˹˺˿
ϡ˻˹˺̀
ΕϻΎϳέϟϑϻΑ
ΕϻΎϳέϟϑϻΑ
ΔϳΩϭόγϟ
ΔϳΩϭόγϟ

ΕϼϣΎόϣϟ ώϠΑϣ
ϡ˻˹˺˿
ϡ˻˹˺̀
ΕϻΎϳέϟϑϻΑ ΕϻΎϳέϟϑϻΑ
ΔϳΩϭόγϟ
ΔϳΩϭόγϟ

˰˰

(˺̄˺˹́)

(˺˽̄˺˽̂)

(˺˼̄˽˻˼)

˰˰
˰˰

˰˰
(˺̄˺˹́)

˺˾̄˹́˿

˺˻̄˼˺˾

˰˰

˰˰

(˻̄˿˺̂)

˰˰

ΕϼϣΎόϣϟΔόϳΑρ

ϊ˰ϣΕϼϣΎόϣ

ΕΎϣΩΧϭϊΎοΑ˯έη
˯έηϝΑΎϘϣΔϳϭγΗϟ ϲϓΎλ
*ΕΎϣΩΧϭ ϊΎοΑ

ΔΑγΗϧϣ ΕΎϬΟ

ϱέΎΟΏΎγΣ

ΔΑγΗϧϣ ΕΎϬΟ

ϥϳϣΎΗϠϟϲϧϭΎόΗϟΝϭέΑϟΔϛέηϰϟ·ΔϋϭϓΩϣϟ ϥϳϣ΄ΗϟρΎγϗϲγϳέϝϛηΑΕϼϣΎόϣϟϩΫϫϝΛϣΗ *
ΔϠϣΗΣϣΕΎΑϭϠρϣϭΕΎϣίΗϟ ˰˰ ˺˾
ϱΩϭόγ ் ϑϟ ˾˾̄˻˿̂ ώϠΑϣΑ ΔϣΎϗ ΔϳϟΎϣγέ ΕΎϓϭέλϣ ϡ˻˹˺̀ αέΎϣ ˼˺ ϲϓ Ύϣϛ ΔϋϭϣΟϣϟ ϯΩϟ ()
 ϱΩϭόγ்ϑϟ ̀˺̄˹˾˺ :ϡ˻˹˺˿)
:ϡ˻˹˺˿ ϱΩϭόγ்ϑϟ ˺˹̄˹˻˽ ώϠΑϣΑΔϠϣΗΣϣΕΎΑϭϠρϣ ϡ˻˹˺̀αέΎϣ ˼˺ ϲϓ Ύϣϛ ΔϋϭϣΟϣϟϯΩϟ (Ώ)
ΔϳϬϠϟ ϡϷΔϛέηϟΎϬόϣϝϣΎόΗΗϲΗϟϙϭϧΑϟϥϋΓέΩΎλϥΎϣοΕΎΑΎρΧΑϕϠόΗΗ ϱΩϭόγ்ϑϟ ̂̄̂˻˽
.( ˺˹ ΡΎοϳϹ ϝΧΩϟϭ ϝΧΩϟϭΓΎϛίϠϟΔϣΎόϟ
ϲϠϳϐηΗϟέΎΟϳΩϭϘϋ ˰˰ ˺˿
ϥϋΩϳίΗΓέΗϔϟΩΗϣΗϲϠϳϐηΗέΎΟϳΩϭϘϋΏΟϭϣΑϊϳΑϟΕϼΣϣϭΕΎϋΩϭΗγϣϟνόΑΔόΑΎΗϟΎϬΗΎϛέηϭ ϭϛϓΩγϯΩϟ
ϡΗϳ ΦϳέΎΗϟ ϙϟΫ ΩόΑ ΩϭϘόϟ ΩϳΩΟΗ έΎϳΧ ϊϣ Εϭϧγ αϣΧ ΎϬΗΩϣ Δϳϟϭ ΓέΗϔϟ ϲϫ ΩϭϘόϟ ϩΫϫ ϡυόϣϭ ΓΩΣϭ Δϧγ
ϕϭγϟέΎόγαϛόΗϟΎϳϭϧγέΎΟϳϻΩϘϋΕΎόϓΩϰϠϋνϭΎϔΗϟ
:ϲϟΎΗϟϭΣϧϟϰϠϋ ϲϠϳϐηΗϟέΎΟϳϹΩϭϘϋΕΎϣίΗϟˬαέΎϣ ˼˺ ϲϓ Ύϣϛ
ϡ˻˹˺˿
ΔϳΩϭόγϟΕϻΎϳέϟϑϻΑ

̀̄˾˹˼
˼̄˾˿̀
˻̀˾
˺˺̄˼˽˾

ϡ˻˹˺̀
ΔϳΩϭόγϟΕϻΎϳέϟϑϻΑ

ΓΩΣϭΔϧγϥϋΩϳίΗϻ
Εϭϧγ ˾ϥϣϝϗϭΓΩΣϭΔϧγϥϣέΛϛ
ΕϭϧγαϣΧϥϣέΛϛ

́̄˹˻˹
˾̄˽˻́
˺̄́˹˺
˺˾̄˻˽̂
˰˰ ˻˺ ˰˰

 ϭϛϓΩγ ΔϳΫϏϷϭϥΎΑϟϷΕΎΟΗϧϣϟΔϳΩϭόγϟΔϛέηϟ
ΔϳΩϭόγΔϣϫΎγϣΔϛέη
(ΔϣΗΗ ΓΩΣϭϣϟΔϳϟΎϣϟϡϭϘϟϝϭΣΕΎΣΎοϳ·
ϡ˻˹˺̀αέΎϣ ˼˺ ϲϓ
ϡϬγϟΔϳΣΑέ ˰˰ ˺̀
ϝϼΧ ΓέΩΎλϟϡϬγϷΩΩόϟΟέϣϟργϭΗϣϟϰϠϋϝϳϐηΗϟϝΧΩΔϣγϘΑϝϳϐηΗϟϝΧΩϥϣϡϬγϟΔϳΣΑέΏΎγΗΣϡΗϳ
.Δϧγϟ
ϝϼΧ ΓέΩΎλϟϡϬγϷΩΩόϟΟέϣϟργϭΗϣϟϰϠϋϝΧΩϟϲϓΎλΔϣγϘΑϝΧΩϟϲϓΎλϥϣϡϬγϟΔϳΣΑέΏΎγΗΣϡΗϳ
.Δϧγϟ
ϡϷΔϛέηϟ ϲϓϥϳϣϫΎγϣϠϟΩΎόϟϝΧΩϟϲϓΎλΔϣγϘΑϡϷΔϛέηϟ ϲϓ ϥϳϣϫΎγϣϠϟΓΩΎόϟϡϬγϟΔϳΣΑέΏΎγΗΣϡΗϳ
.ΔϧγϟϝϼΧ ΓέΩΎλϟΔϳΩΎόϟϡϬγϷΩΩόϟΟέϣϟργϭΗϣϟϰϠϋ
:ϡ˻˹˺˿) ˱ ΎϣϬγϥϭϳϠϣ ˼˻̄˾ :ϡ˻˹˺̀αέΎϣ ˼˺ϲϓΔϳϬΗϧϣϟΔϧγϟϝϼΧΔϣΎϘϟϡϬγϷΩΩόϟΟέϣϟργϭΗϣϟώϠΑ
ΔϛέηϟϰϠϋϡϬγϠϟΔοϔΧϣϟΡΎΑέϷΏΎγΗΣϕΑρϧϳϻϱΩϭόγ் ˺˹ΎϬϧϣϝϛΔϣϳϗ ˱ ΎϣϬγϥϭϳϠϣ ˼˻̄˾
ΡΎΑέΕΎόϳίϭΗ ˰˰ ˺́
ΡΎΑέϊϳίϭΗϥϭϣϫΎγϣϟέέϗˬϡ˻˹˺˿ϭϳϧϭϳ ˺ ϲϓ ΩϘόϧϣϟ ϡϻ ΔϛέηϠϟ ϱϭϧγϟ ΔϳϣϭϣόϟΔϳόϣΟϟ ωΎϣΗΟ ϝϼΧ
ϱΩϭόγ ் ϑϟ ˺˼˹̄˹˹˹ ϲϟΎϣΟ· ώϠΑϣΑ ϡϬγϠϟ ϱΩϭόγ ் ˼̄˾ :ϡ˻˹˺˾  ϡϬγϠϟ ϱΩϭόγ ் ˽ ϊϗϭΑ
ϡ˻˹˺˿ϭϳϧϭϳέϬηϝϼΧϪόϓΩϡΗϭ ϱΩϭόγ்ϑϟ ˺˺˼̄̀˾˹ :ϡ˻˹˺˾)
έρΎΧϣϟΓέΩ· ˰˰ ˺̂
ΔϳϟΎϣϟΕϭΩϸϟΎϬϣΩΧΗγϥϣΔϳϟΎΗϟέρΎΧϣϠϟΔοέόϣΔϋϭϣΟϣϟ
ΔϠϣόϟέρΎΧϣϭΓΩΎϔϟέΎόγέρΎΧϣϭΔϟϭϣόϟέρΎΧϣϝϣηΗϲΗϟ ϕϭγϟέρΎΧϣ
ϥΎϣΗϻέρΎΧϣ
ΔϟϭϳγϟέρΎΧϣ
ϝϳϐηΗϟέρΎΧϣ
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ΓέΩ· ϥϣ ΔϋϭϣΟϣϟ ϑΩϫϭ ϩϼϋ ΓέϭϛΫϣϟ έρΎΧϣϠϟ ΔϋϭϣΟϣϟ νέόΗ ϝϭΣ ΕΎϣϭϠόϣϟ ΡΎοϳϹ Ϋϫ νέόϳ
ΔϋϭϣΟϣϟϝΎϣγέΓέΩ·ϭέρΎΧϣϟΓέΩ·ϭαΎϳϘϟΎϬΗΎϳϠϣϋϭΎϬΗγΎϳγϭέρΎΧϣϟ
ϑέηϻϭΔϋϭϣΟϣϟΎϬϟνέόΗΗϲΗϟέρΎΧϣϠϟΓέΩ·έΎρϊοϭΑϕϠόΗϳΎϣϳϓΔϳϠϛϟΔϳϟ΅γϣϟΓέΩϹαϠΟϣϝϣΣΗϳ
ΎϬϟνέόΗΗϲΗϟέρΎΧϣϟΓέΩ·ΕΎγΎϳγϊοϭΔΑϗέϣϭέϳϭρΗ ΔϳϟϭγϣΎϳϠόϟΓέΩϹ ϝϣΣΗΗϭέρΎΧϣϟΓέΩ·ϰϠϋ
ΓέΩϹαϠΟϣϰϟ·ϙϟΫΑΔϣυΗϧϣέϳέΎϘΗϊϓέϭΔγΎϳγϟϩΫϫΔόΑΎΗϣϭΔϋϭϣΟϣϟ
ϕϭγϟέρΎΧϣ
ΔϟΩΎόϟ ΔϣϳϘϟ ϭ ΔϳϠΑϘΗγϣϟ ΔϳΣΑέϟ ϰϠϋ Δϟϭϣόϟ έΎόγ ΏΫΑΫΗ έΛ΅ϳ ϥ ϝΎϣΗΣ ϥϣ Δϟϭϣόϟ έΎόγ έρΎΧϣ ΄ηϧΗ
ΔϋϭϣΟϣϟΓέΩ·ϝϣόΗ .ΎϬΗΎΑϭϠρϣϭΎϬΗΩϭΟϭϣϰϠϋΔϟϭϣόϟέΎόγέρΎΧϣϟΔοέόϣΔϋϭϣΟϣϟϥ·ΔϳϟΎϣϟΕϭΩϸϟ
ΦϳέΎΗϲϓΎϣϛ .ΔϟϭϣϋΎϬϳϠϋϊϓΩΗϭΎϬΗΩϭΟϭϣΎϬΑΔϠΟγϣϟΕϼϣόϟϲϓ ΔϟϭϣόϟέΎόγ ΕΎΑϠϘΗέρΎΧϣϥϣΩΣϟϰϠϋ
ΔΣΑέϣϟΔόϳΩϭΩϋΎϣ ΔϟϭϣϋΎϬϳϠϋΏγΗΣϳΕΎϣίΗϟϭ ΕΩϭΟϭϣϯΎϬϳΩϟαϳϟ ΔϋϭϣΟϣϟ ˬϲϟΎϣϟίϛέϣϟΔϣΎϗ
ΕΎΑϭϠρϣϟϭ ϝΟϻΓέϳλϗ

˰˰ ˻˻ ˰˰

 ϭϛϓΩγ ΔϳΫϏϷϭϥΎΑϟϷΕΎΟΗϧϣϟΔϳΩϭόγϟΔϛέηϟ
ΔϳΩϭόγΔϣϫΎγϣΔϛέη
ΔϣΗΗ ΓΩΣϭϣϟΔϳϟΎϣϟϡϭϘϟϝϭΣΕΎΣΎοϳ·
ϡ˻˹˺̀αέΎϣ ˼˺ ϲϓ
ΔϣΗΗ έρΎΧϣϟΓέΩ·˰˰ ˺̂
ΔϠϣόϟέρΎΧϣ
ΔϋϭϣΟϣϟ ϥ· ΔϳΑϧΟϷ Εϼϣόϟ ϑέλ έΎόγ ΕΎΑϠϘΗ ΏΑγΑ ΔϳϟΎϣ ΓΩ Δϣϳϗ ΏΫΑΫΗ έρΎΧϣ ϲϫ ΔϠϣόϟ έρΎΧϣ
ϲϓΔϣΎϫΕϼϣΎόϣ ϱ΄ΑΔϋϭϣΟϣϟϡϘΗϡϟΔϳΩΎόϟΎϬϟΎϣϋΓέϭΩϲϓΔϳΑϧΟϻΕϼϣόϟϑέλέΎόγΕΎΑϠϘΗϟΔοέόϣ
ϲΗϟΔϠϣόϟέρΎΧϣϥϣ ΩΣϟϰϠϋ ΔϋϭϣΟϣϟ ϝϣόΗΔϧγϟ ϝϼΧ ϲϛϳέϣϻ έϻϭΩϟϭϱΩϭόγϟ ்ϟ έϳϏ Εϼϣϋ
έϻϭΩϟ ϩΎΟΗ ϱΩϭόγϟ ்ϟ έόγ ϥϷ ˱έυϧϭ ΔϠϣόϟ έρΎΧϣϟ ϲϟΎΣϟ ΎϬοέόΗ ΔΑϗέϣ ϕϳέρ ϥϋ ΎϬϟ νέόΗΗ
ΓέϳΑϛΔϠϣϋέρΎΧϣΓΩλέϷϝϛηΗϼϓΕΑΎΛϲϛϳέϣϻ
ϥΎϣΗϻέρΎΧϣ
ϝϣόΗ ΔϳϟΎϣ ΓέΎγΧ έΧϵ ϑέρϟ ΩΑϛΗ ϲϓ ΏΑγΗϟϭ Ύϣ ϡίΗϟΎΑ ϑέρ ˯Ύϓϭ ϡΩϋ έρΎΧϣ ϲϫ ϥΎϣΗϻ έρΎΧϣ
ΓΩΣϰϠϋϝϳϣϋϝϛϟϥΎϣΗΩϭΩΣϊοϭϕϳέρϥϋ˯ϼϣόϟΎΑϕϠόΗϳΎϣϳϓϥΎϣΗϻέρΎΧϣϥϣΩΣϟϰϠϋΔϋϭϣΟϣϟ
ϕϠόΗϳ Ύϣϳϓ ϥΎϣΗϻ έρΎΧϣϟ Δοέόϣ ΔϋϭϣΟϣϟ ϥΈϓ ϙϟΫ ϰϠϋ Γϭϼϋϭ ΔϣΎϘϟ ΔϧϳΩϣϟ ϡϣΫϟ ΔΑϗέϣ ϕϳέρ ϥϋϭ
ϲϧΎϣΗϑϳϧλΗΕΫϙϭϧΑϯΩϟέΎϣΛΗγϻϭωΩϳϻϕϳέρϥϋέρΎΧϣϟϩΫϫΔϋϭϣΟϣϟέϳΩΗϙϭϧΑϟϯΩϟ ΓΩλέϷΎΑ
ΔϋϭϣΟϣϟ ϊϳΑΗ ΔϣΎϫ ϥΎϣΗ έρΎΧϣ ΕίϛέΗ ˰ ϲϟΎϣϟ ίϛέϣϟ ΔϣΎϗ ΦϳέΎΗ ϲϓ Ύϣϛ ˰ ΔϋϭϣΟϣϟ ΩΩΣΗ ϡϟ ΩϳΟ
ϲϟΎϣϟ ίϛέϣϟ ΔϣΎϗ ΦϳέΎΗ ϲϓ Ύϣϛ ΔϋϭϣΟϣϟ ˯ϼϣϋ ϥϣ ΔγϣΧ έΑϛ ϝΛϣϳ ˯ϼϣόϟ ϥϣ έϳΑϛ ΩΩϋ ϰϟ ΎϬΗΎΟΗϧϣ
.αέΎϣ ˼˺ϲϓΎϣϛΔϣΎϘϟΔϧϳΩϣϟϡϣΫϟΓΩλέωϭϣΟϣϥϣ %˽˿ :ϡ˻˹˺˿) %˽˻
ΔϟϭϳγϟέρΎΧϣ
ΎϬΗΎρΎΑΗέ ΔϠΑΎϘϣϟ ϝϭϣϻ ϰϠϋ ϝϭλΣϟ ϲϓ ΔΑϭόλ Γ΄ηϧϣϟ ΔϬΟϭϣ ϲϓ ΔϠΛϣΗϣϟ έρΎΧϣϟ ϲϫ Δϟϭϳγϟ έρΎΧϣ
ϰϠϋ ΓέΩϹ ϝϣόΗϭ ϡυΗϧϣ αΎγ ϰϠϋ Δϟϭϳγϟ ϥϣ ΔϋϭϣΟϣϟ ΕΎΟΎϳΗΣ ΔΑϗέϣ ϡΗΗ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎΑϭϠρϣϟΎΑ ΔϠλΗϣϟ
ϥϋΔϟϭϳγϟέρΎΧϣϥϣΩΣϟϰϠϋΔϋϭϣΟϣϟϝϣόΗΎϬϭηϧϝΎΣΕΎϣίΗϟϱΔϠΑΎϘϣϟΔϳϓΎϛϝϭϣέϓϭΗϥϣΩϛ΄Ηϟ
ΔϳϓΎϛΔϳϛϧΑΕϼϳϬγΗέϓϭΗϥϣΩϛ΄Ηϟϕϳέρ
ΕΎϘΣΗγϣϭ ΔΑγΗϧϣ ΕΎϬΟϟ ϊϓΩϟ ΔϘΣΗγϣ ώϟΎΑϣϭ ΔϧΩ ϡϣΫ ϥϣ ΔϳγΎγ ΔϔλΑ ΔϋϭϣΟϣϠϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎΑϭϠρϣϟ ϥϭϛΗΗ
ϩΫϫ ϊϳϣΟ ΩΩγ ϡΗϳ ϥ ϊϗϭΗϣϟ ϥϣ ϊϓΩϟ ΔϘΣΗγϣ ΓΎϛίϭ ϊϓΩϟ ΔϘΣΗγϣ ΡΎΑέ ΕΎόϳίϭΗϭ ϯέΧ ΕΎΑϭϠρϣϭ
ΔϠΎγ ϝϭϣΎϬϳΩϟ ϥϭϛϳ ϥ ΔϋϭϣΟϣϟ ϊϗϭΗΗϭ ϲϟΎϣϟ ίϛέϣϟ ΔϣΎϗ ΦϳέΎΗ ϥϣ ˱έϬη ˺˻ ϝϼΧ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎΑϭϠρϣϟ
ϙϟΫΑϡΎϳϘϠϟΔϳϓΎϛ
ϝϳϐηΗϟέρΎΧϣ
ΙΩΣϻϭ εϐϟϭ ΔϳέηΑϟ ˯ΎρΧϻϭ ϝϣόϟ ϥϋ ΔϣυϧϷ ϝρόΗ ϥϋ ΔηΎϧϟ ΓέΎγΧϟ έρΎΧϣ ϲϫ ϝϳϐηΗϟ έρΎΧϣ
Δόϣγ ϲϓ έέο ΏΑγΗ Ωϗ ΔϳϠϳϐηΗϟ έρΎΧϣϟ ϥΈϓ ˬΔϳϟΎόϔΑ ϝϣόϟ ϥϣ ΔϳΑΎϗέϟ ρΑϭοϟ ϕΎϔΧ Ωϧϋ .ΔϳΟέΎΧϟ
ϊϗϭΗΗ ϥ ΔϋϭϣΟϣϠϟ ϥϛϣϳ ϻ ΔϳϟΎϣ ΓέΎγΧ ϰϟ· ϱΩ΅Η Ωϗ ϭ ΔϳϣΎυϧ ϭ ΔϳϧϭϧΎϗ ΕέϳΛ΄Η ΎϬϟ ϥϭϛϳ Ωϗϭ ΔϋϭϣΟϣϟ
έρΎΧϣϟΔΑϗέϣϕϳέρϥϋϭϲΑΎϗέέΎρϝϼΧϥϣέρΎΧϣϟϩΫϫΓέΩ·ϰϠϋϝϣόΗΎϬϧϛϟϭΔϳϠϳϐηΗϟέρΎΧϣϟΩΎόΑΗγ
ΔϘΑΎρϣϟϭνϳϭϔΗϟϭϡΎυϧϠϟϝϭΧΩϟΕ˯έΟ·ϭϡΎϬϣϠϟϝΎόϔϟϝλϔϟΔΑΎϗέϟρΑϭοϥϣοΗΗΎϬΗϬΟϭϣϭΔϠϣΗΣϣϟ
ΔϳϠΧΩϟΔόΟέϣϟϝΎϣόΗγϝΛϣϡϳϳϘΗϟΕΎϳϠϣϋϭϥϳϔυϭϣϟΏϳέΩΗϭ
ΔϳϋΎρϘϟέϳέΎϘΗϟ ˰˰ ˻˹
ΕΎϣϭϠόϣϥϋΡΎλϓϹϡΗϳϡϟϪϳϠϋˬΩΣϭϲϓέϐΟωΎρϗϭϝϣϋϕΎρϧϲϓϲγϳέϝϛηΑϊϘϳΔϛέηϟρΎηϧ ϥ·ΙϳΣ
ΔϳϋΎρϘϟέϳέΎϘΗϟϥϋΔϳϓΎο·

˰˰ ˻˼ ˰˰

 ϭϛϓΩγ ΔϳΫϏϷϭϥΎΑϟϷΕΎΟΗϧϣϟΔϳΩϭόγϟΔϛέηϟ
ΔϳΩϭόγΔϣϫΎγϣΔϛέη
ΔϣΗΗ ΓΩΣϭϣϟΔϳϟΎϣϟϡϭϘϟϝϭΣΕΎΣΎοϳ·
ϡ˻˹˺̀αέΎϣ ˼˺ ϲϓ
ΔϳϟΎϣϟΕϭΩϸϟΔϟΩΎόϟ ϡϳϘϟ ˰˰ ˻˺
ϡΗΗΔϠϣΎόϣϲϓΎϣϬΗΩέ·˯ϝϣϭΎϣϬΗϓέόϣΑϥϳϓέρϥϳΑϡίΗϟΩΩγϭϝλΔϟΩΎΑϣϥϛϣϳϱΫϟώϠΑϣϟϲϫΔϟΩΎόϟΔϣϳϘϟ
ϡϣΫϭϊϳΑϠϟΔΣΎΗϣΕέΎϣΛΗγϭ ϙϭϧΑϟϯΩϟΓΩλέϭΩϘϧ ϥϣΔϋϭϣΟϣϠϟΔϳϟΎϣϟΕΩϭΟϭϣϟϥϭϛΗΗϱέΎΟΗαΎγϰϠϋ
ΔϘΣΗγϣώϟΎΑϣϭ ΔΑγΗϧϣΕΎϬΟϟΕΎϘΣΗγϣϭΔϧΩϡϣΫϥϣΔϳϟΎϣϟΎϬΗΎΑϭϠρϣϥϭϛΗΗϭϯέΧΔϟϭΩΗϣΕΩϭΟϭϣϭ ΔϧϳΩϣ
ΔϳϟΎϣϟΕϭΩϸϟΔϟΩΎόϟ ϡϳϘϟϑϠΗΧΗϻϊϓΩϟΔϘΣΗγϣΓΎϛίϭ ϊϓΩϟΔϘΣΗγϣΡΎΑέΕΎόϳίϭΗϭϯέΧΕΎΑϭϠρϣϭ ϊϓΩϟ
ΔϳέΗϓΩϟΎϬΗϣϳϗϥϋ˱ΎϳέϫϭΟΎϓϼΗΧ
ΔϳϟΎϣϟϡϭϘϟϰϠϋΔϘϓϭϣϟ ˰˰ ˻˻
 ϡ˻˹˺̀ ϭϳΎϣ ˼ϕϓϭϣϟ)˰ϫ˺˽˼́ ϥΎΑόη ̀ ΦϳέΎΗΑΓΩΣϭϣϟ ΔϳϟΎϣϟϡϭϘϟϩΫϫϰϠϋΓέΩϹαϠΟϣϕϓϭ

˰˰ ˻˽ ˰˰

